j A r; ?

Prijs f ï ,

j±=:

JAARVERSLAG
over

1953
van het

PROEFSTATION
VOOR DE

GROENTEN- EN FRUITTEELT
ONDER GLAS
TE NAALDWIJK

Directeur Ir W. VAN SOEST

Overname van gedeeltenvan ditJaarverslag,alsmedehet ontlenen van
gegevens, is uitsluitend toegestaan na vooraf verkregen toestemming.

^

">

r
C e n ^Directeur ging keen . . .
Sen

^Directeur kwam.

Het Jaarverslag over 1953 willen wij niet doen verschijnen zonder met een enkel woord stil te staan
bij de wisseling in de leiding van ons Proefstation.
Op 26 Mei 1953 nam Ir J. M. RIEMENS onder grote
belangstelling afscheid als directeur. 29 jaren lang
heeft hij zijn beste krachten gegeven om de bescheiden instelling tedoenuitgroeientoteen instituut,
dat in betekenis steeds is toegenomen. Hij deed dit
in de overtuiging, dat de tuinbouw in het Glasdistrict niet kon groeien zonder de nodige wetenschappelijke voorlichting. Het was voor hem een
grote voldoening te zien, dat zijn werk vruchten
had gedragen. Ook op deze plaats brengen wij hem
dank voor het vele werk, dat hij voor de instelling
heeft mogen verrichten.
Zijn benoeming tot Officier in de Orde van OranjeNassau was de officiële erkenning van zijn grote
verdiensten vooronsProefstation endeglastuinbouw.
Zijn plaats werd ingenomen door Ir W. VAN SOEST,
die, toegerust met de nodige ervaring uit het
Zeeuwse land, zijn intrede deed in het Glasdistrict.
Wij begroeten hem ook op deze plaats en wij twijfelen er niet aan of hij zal de zware taak, die op zijn
schouders is gelegd, met enthousiasme volbrengen
in de wetenschap, dat de instelling het waard is om
er met inzet van de gehele persoon aan te werken.
Wij wensen hem van ganser harte succes bij zijn
werk.
HET BESTUUR

LIJST VAN NOG VOORRADIGE PUBLICATIES VAN HET
PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT
ONDER GLAS TE NAALDWIJK.

No. 2 3 .

Teelt en vruchtzetting van muscaatdruiven in België, door Ir IJ. v. Koot,
D. van Staalduine en M e j . J. Camfferman, 1 9 5 0 .

No. 2 4 .

De betekenis van het physiologisch onderzoek voor de teelt van tuinbouwgewassen onder glas, door Ir IJ. v. Koot, 1 9 5 0 .

No. 2 5 .

Verzouting en verdroging in het Westen van Nederland, meer in het
bijzonder in het Westland, door Ir J. M . Riemens, 1 9 5 1 .

No. 2 6 .

Hartloosheid en klemhart bij bloemkool, door Ir W . A. Wiebosch,
Ir IJ. v. Koot en Drs L. E. v. 't Sant, 1 9 5 1 .

No. 2 7 .

De groenteteelt, in het bijzonder onder glas,,in West-Duitsland, door
Ir IJ. v. Koot en Ir A. de Zeeuw, 1 9 5 1 .

No. 2 8 .

Een ziekte bij tomaat, welke door een combinatie van tomaten- en
komkommermozaïek wordt veroorzaakt, door Ir IJ. v. Koot en M e j .
J. Camfferman, 1 9 5 2 .

No. 2 9 .

Nieuweslarassen voordeteelt onder glas,doorJ.H.Groenewegen, 19 5 2 .

No. 3 0 .

Groeistofbespuiting en suikerbespuiting bij aardbeien onder glas, door
Ir IJ. v. Koot en M e j . J. Camfferman, 1 9 5 2 .

No. 3 1 . Het randen van sla, door Ir L. J. J. v. d. Kloes, 1 9 5 2 .
No. 3 2 .

De pruimebladgalmug bij kaspruimen en haar bestrijding, door Wilha
M . Th. J. de Brouwer, 1 9 5 2 .

No. 3 3 .

Welke mogelijkheden biedt Cavalliusspinazie voor de teelt onder glas?
door D. v. Staalduine, 1 9 5 2 .

No. 3 4 .

Tuinbouw op de Kanaaleilanden, door Ir IJ. v. Koot, 19 5 2 .

No. 3 5 .

Belichting en suikerbespuiting van komkommers, door Ir IJ. v. Koot
en M e j . G . v. Antwerpen, 19 5 2 .

No. 3 6 .

De betekenis van het chemisch grondonderzoek te Naaldwijk voor de
bemesting bij teelten onder glas, door Ir J. v. d. Ende, 1 9 5 2 .

No. 3 7 .

De druiventeelt, door Ir J. M. Riemens, 1 9 5 2 .

No. 3 8 .

De invloed van zout gietwater op de ontwikkeling van verschillende
gewassen onder glas, door Ir J. v. d. Ende, 19 5 2 .

No. 3 9 .

Hetenten van komkommers en meloenen, door J.H. Groenewegen, 19 5 3 .

No. 4 0 .

De bemesting van tomaten, door Ir L. J. J. v. d. Kloes, 1 9 5 3 .

No. 4 1 . Methodiek voor de beproeving van bestrijdingsmiddelen tegen Cladosporium cucumerinum bij komkommers, door Ir L. Bravenboer, 19 5 3 .

V_

No. 4 2 .

Klimatologische omstandigheden en vruchtzetting bij gewassen onder
glas, door Ir IJ. v. Koot en Ir A. de Z e e u w , 19 5 3 .

No. 4 3 .

Parasitaire bodemorganismen in gecomposteerd organisch materiaal,
door Ir A. de Z e e u w , 19 5 3 .

No. 4 4 .

Kassen en plantenteelt zonder aarde in België, door Dr Ir E. W. B.
v. d. Muyzenberg, Ir IJ. v. Koot, M e j . J. Camfferman en Ir A. Stender,
1953.

No. 4 5 .

Zaadkomkommers als gevolg van bestuiving door bijen, door Sj. Vriend,
1953.

TEN GELEIDE.
Een steeds terugkerende moeilijkheid bij het samenstellen van een jaarverslag van
een instelling, die zowel wetenschap als practijk dient, is het vinden van het juiste
midden tussen wetenschappelijk verantwoord en gemakkelijk leesbaar zijn van dat
verslag. Vooral daar de lezers bijna allen practici zijn klemt dit vraagstuk temeer.
Ondanks de goede verzorging die het jaarverslag van het Proefstation telkenjare
ten deel valt, is toch de vrees gewettigd, dat het doel — de leden een inzicht te geven
van wat er in het verslagjaar gebeurde — niet altijd wordt gediend. Zonder nu het
wetenschappelijk verantwoord zijn tekort te doen, willen we pogen voor de practische
tuinder de aantrekkelijkheid te vergroten en het lezen van het verslag te bevorderen.
We menen de aantrekkelijkheid te hebben bevorderd door het opnemen van enkele
artikelen, die een actualiteit tot onderwerp hebben, welke leeft in de practijk en
waarvan het plaatsen op grond van gedane onderzoekingen alleszins verantwoord is.
Voorts zullen in dit voorwoord de voor de practijk belangrijke gedeelten in dit verslag even worden aangestipt. Dit kan het bestuderen van deze onderdelen animeren
en het zoeken er naar vergemakkelijken.
Druiven.
Naast de teelt werden de verpakking en bewaring in het onderzoek betrokken, al
moesten we ons bij de teelt uiteraard beperken tot enkele facetten daarvan. Zo bleek
b.v. dat de voorteelt, vooral wanneer deze lang in de kas staat (late bloemkoolselecties), een schadelijke invloed kan hebben op de ontwikkeling van het druivengewas als gevolg van verdroging. De watercapaciteit op peil houden is een belangrijke zaak (Leest U maar op blz. 21).
In samenwerking met het I.B.V.T. werd het, al eerder begonnen, verpakken in cellofaanzakken voortgezet. Voor een bepaalde sector in de handel (binnenland) bestaat
hiervoor belangstelling.
Naast het herhalen van bewaarproeven in het koelhuis werd door het Proefstation
nauwkeurig het effect van zwaveldioxyde (SO2) tegen rot op koelhuisdruiven gevolgd en waar nodig advies gegeven daaromtrent. Het middel werd op grote schaal
toegepast (Zie blz. 41).
Tomaten.
Aan de tomatenteelt, die steeds hogere eisen aan de telers stelt, wordt op het Proefstation veel aandacht besteed. De zeer hoge kosten die aan deze cultuur ten grondslag worden gelegd en het verklaarbare streven naar een zeer vroege oogst rechtvaardigen deze grote belangstelling.
Van groot belang is b.v. de grondtemperatuur. Daalt deze beneden 15° C dan is phosphorgebrek vaak het gevolg. Bij lagere temperaturen treedt geelkleuring en afsterving van de zaadlobben en onderste bladeren op. Dit kan weer gepaard gaan met
Botrytis (Zie hierover verder blz. 31 en 32).
Kunstmatige belichting bleek ook bij de vroege tomatenteelt economisch verantwoord. Wel verschilt de belichting met die van komkommerplanten. Om economische
redenen moeten alle kostenbesparende mogelijkheden worden benut (Op blz. 33 en 58
kunt U hierover meer lezen).
De vele problemen rondom de vruchtzetting staan in het middelpunt van de belangstelling van onze onderzoekers. Een van de artikelen is volledig aan dit vraagstuk
gewijd (blz. 55). De te sterke groei in de beginperiode na het uitplanten is met succes
bekeken. Succes in deze wil zeggen dat advies gegeven kan worden hoe dit is te
voorkomen. Ter bestrijding van bladvlekkenziekte („meeldauw") bleken zinebpreparaten zeer goed te voldoen. (Blz. 51 licht U volledig in omtrent deze onderwerpen).
Voorts zijn buitenlandse rassen in beproeving genomen. Sommige rassen bleken
resistent tegen „knol", anderen tegen Verticillium. Met het enten op voor wortelknobbelaaltje („knol") en voor Verticillium onvatbare onderstammen werd voortgegaan (Blz. 30 en 47).
Komkommers en meloenen.
Bij de belichting van kaskomkommers werd, evenals bij tomaten, het railsysteem
met goede resultaten toegepast. Belichte komkommerplanten bleken extra gevoelig
voor een verkeerde samenstelling van de opkweekgrond. Voor komkommers worden
n.1. vrij vaak opkweekgronden gebruikt met een te hoog gehalte aan voedingsstoffen,
die bovendien bij de hoge kastemperaturen snel vrijkomen. Voor platglaskomkommers werd de bruikbaarheid van verschillende broeimaterialen nagegaan, waarbij
bleek dat enkele soorten broeimateriaal, onder bepaalde omstandigheden, de schaarse
paardenbroeimest kunnen vervangen (Meer hierover op blz. 25).
Na veel moeite kwam er in het verslagjaar, tot grote vreugde van de telers, weer

Bulbosan beschikbaar ter bestrijding van vruchtvuur. Opnieuw bleken de voortreffelijke eigenschappen van dit middel (Zie blz. 51).
Telkenjare vindt de meloen een plaatsje op het Proefstation. Na enkele jaren proefnemingen met nieuwe rassen kwam het Amerikaanse ras Benders Surprise door zijn
uitstekende kwaliteiten (o.a. fijne smaak) naar voren. In de practijk zullen nu
proeven worden genomen (Verder op blz. 39).
Sla.
De belangstelling voor de slateelt gedurende het winterhalfjaar vond ook zijn weerslag in het Proeftuinwerk. De gunstige resultaten met Proeftuins Blackpool zijn U
bekend. Veel onderzoek werd verricht naar de practijkwaarde van nieuwe winterrassen. Door de invoering van nieuwe rassen wordt de spreiding in de aanvoer bevorderd en soms zelfs de slateelt mogelijk op gronden waar dit voorheen niet het
geval was (Zie blz. 38 en 61).
Bloemkool.
Dat molybdeen in zeer kleine hoeveelheden toegepast het optreden van klemhart
tegengaat, werd bevestigd in een genomen proef (Uitvoerige gegevens blz. 43). De
oppervlakkige bruinkleuring van gedopte bloembollen, die soms enkele dagen na de
oogst optreedt is al een oud probleem. E r zijn sterke aanwijzingen dat dit verschijnsel
wordt bevorderd door de bloemkolen aan het zonlicht bloot te stellen. Wanneer men
hiermee rekening houdt, zullen klachten in de toekomst waarschijnlijk kunnen
worden voorkomen (Zie verder blz. 44).
Bloementeelt.
De bloementeelt neemt in het Zuid-Hollands Glasdistrict in betekenis toe. In het
verslagjaar werd voor circa ƒ 8.000.000,— bloemen geveild. Bovendien past de teelt
vaak goed in de structuur van de bedrijven. I n tijden van slapte kan de beschikbare
arbeidstijd productief worden aangewend. Geen wonder dat het zwaartepunt ligt bij
teelten die in het winterhalfjaar vallen, al worden bij intensivering ook wel teelten
bedreven die een langere teeltperiode vergen (Amerikaanse anjers, snijgroen).
Mogelijk kan het zijn nut hebben eens te bestuderen, in samenwerking en overleg
met de practijk, in welke richting de bloemisterij zich het best kan ontwikkelen.
Belangstelling en meeleven met en steun aan het werk van elkaar — Proefstation en
practijk — kan het milieu slechts gunstiger maken.
Freesia's.
De resultaten van een verpoppingsproef werden op 28 November 1953 getoond in
de C.C.W.S. Op die datum bloeiden Blauwe Wimpel en Prinses Marijke (Uitvoeriger
te vinden op blz. 29).
Op 1 September werden de knollen geplant van een uitgebreide proef met verschillende bewaartemperaturen. Vijf rassen werden bij déze proef betrokken. Het ligt in
het voornemen op het destijds te Wageningen begonnen grondleggend werk verder
te bouwen. (Zie blz. 28).
Iris
(Wedgwood).
Hoewel nog moeilijkheden overwonnen moeten worden, zal het, naar het zich na de
genomen proeven laat aanzien, mogelijk blijken in Januari goede irissen te oogsten
bij een teeltperiode van 2% maand (Blz. 28 licht U verder in).
Cineraria's.
Met de uit jarenlange proefnemingen verkregen selecties wordt verder gewerkt om
te komen tot een beter sortiment. Ook in 1953 werden jonge planten aan de practijk
verkocht. De daarmee behaalde resultaten zijn goed. (Zie blz. 37).
Andere bloemisterijgewassen worden eveneens bij de proeven en het onderzoek betrokken, al geldt ook voor de bloementeelt dat er niet meer kan worden gedaan dan
de beperkte mogelijkheden en beperkte middelen toestaan.
Teeltverloop en afzet.
Tenslotte vragen we Uw aandacht voor het stukje getiteld „Teeltverloop en afzet
van de voornaamste producten in 1953". In de toekomst zal aan de economische zijde
van de tuinbouw meer aandacht worden besteed dan tot nu toe mogelijk bleek. Als
eerste vrucht van het werk op dit terrein kan genoemd worden de opbouw van een
afdeling economische documentatie en statistiek, welker geboorte in het aanstaande
jaar verwacht mag worden.
Moge dit woord ons dichter bij de practijk en het jaarverslag U dichter bij het
onderzoekingswerk brengen!
I r W. VAN SOEST.

A. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS-PENNINGMEESTER
OVER HET JAAR 1953.
Algemeen.
De samenstelling van het Bestuur bleef ongewijzigd en is dus als volgt:
W. Verheul, Wassenaar, Ere-Voorzitter.
J. Middelburg, Naaldwijk, Voorzitter.
N. J. A. v. Dijk, Loosduinen, Secretaris-Penningmeester.
N. P. v. d. Berg, Rotterdam, Lid Dagelijks Bestuur.
J. Barendse, Poeldijk.
B. Havenaar, Berkel.
A. J. Hendriks, Leidschendam.
Joch. v. d. Hout, Maasdijk.
P. de Jong, 's-Gravenzande.
C. L. J. Kerklaan, Pijnacker.
A. A. v. Oosten, Schipluiden.
Ph. N. v. Ruyven, Rijswijk.
Jac. Sonneveld, 's-Gravenzande.
J. v. Steekelenburg, Kwintsheul.
N. J. v. Uffelen, Maasland.
C. v. Vliet, Voorschoten.
L. v. Woerden, Naaldwijk.
Op Donderdag 26 Pebr. 1953 werd de Algemene Jaarvergadering gehouden. Dit was
tevens de laatste Jaarvergadering, waar Ir Riemens als fungerend directeur aanwezig
was. Op voorstel van het Bestuur werd Ir Riemens benoemd als Ere-Directeur van
ons Proefstation, om daarmede uitdrukking te geven aan de dank voor het zeer vele
werk, dat door hem gedaan werd in het belang van onze instelling.
De aftredende bestuursleden, de heren N. J. A. v. Dijk, B. Havenaar en A. A. v. Oosten,
werden herkozen.
Het dagelijks bestuur vergaderde eens per 2 à 3 weken, terwijl het voltallige bestuur
5 maal bijeen kwam. In de bestuursvergadering van 19 Mei werd afscheid van Ir Riemens genomen, terwijl de vergadering van 11 Juni bedoeld was ter kennismaking met
de nieuwe directeur Ir W. van Soest.
Hieronder volgt het ledenoverzicht over de laatste 5 jaar:
1950
1951
1952
1953
1954
Leden Bondsveilingen . 3516
3307
3396
3285
3264
Leden Kringveilingen . 2391
2263
2276
2286
2420
Overige leden
472
494
473
462
423
6379

6064

6145

6033

6107

Onderzoek.
Zoals uit de verslagen in de volgende hoofdstukken van dit Jaarverslag zal blijken,
werd aan de diverse problemen verder gewerkt en zijn nieuwe problemen aangepakt.
Het laboratorium voor grondonderzoek slaagde er in om bijna 1000 grondmonsters
meer te verwerken dan in 1952.
Een begin werd gemaakt met de betere huisvesting van de afdeling bodemkartering
op de schuurzolder.
In het verslagjaar werden door de diverse medewerkers de navolgende reizen naar
het buitenland gemaakt.
4—6 Mei: Phytopharmaceutisch Symposium te Gent. I r Bravenboer en I r v. Koot.
5—7 Maart: Bezoek aan de Hoechst Fabrieken te Hoechst (Duitsland). Ir Bravenboer.
16 Juni—10 Juli: Studiereis door Italië. J. H. Groenewegen, Ir v. d. Kloes, Ir v. Koot,
Ir de Zeeuw.
24—26 Aug.: Bezoek aan de Hoechst Fabrieken te Hoechst (Duitsland). Ir Bravenboer
en Ir v. Soest.

5—9 October: Pflanzenschutz-Tagung te Heidelberg (Duitsland). I r Bravenboer.
8—11 December: Bezoek Badische Soda- und Aniline-Fabrik te Ludwigshafen (Duitsland). Ir Bravenboer.
Voorlichting.
Behalve de benoeming als Rijkstuinbouwconsulent voor dit gebied van Ir W. van Soest
als opvolger van Ir Riemens, dient vermeld te worden, dat Ir A. de Zeeuw overgeplaatst werd naar het Landbouw Economisch Instituut. Als opvolger van Ir de Zeeuw
werd Ir A. A. de Vette aangesteld.
De assistenten G. H. M. Bless en A. Markus emigreerden naar Canada. In deze vacatures werd voorzien door de aanstelling van de heren P. J. ter Laak en J. v. Veen.
Het aantal stooktechnici werd uitgebreid tot 5. Deze uitbreiding was mogelijk door
het beschikbaar komen van gelden uit het Marshallfonds. De salariëring geschiedt via
het I.T.T. te Wageningen.
Gezien de steeds toenemende teelt van stooktomaten werd op 24 November 1953 in de
Stadsdoelen te Delft een voorlichtingsmiddag georganiseerd, waarop speciaal de stooktomatenteelt onder de loupe werd genomen. Dat deze voorlichtingsdagen op hoge prijs
worden gesteld, blijkt uit het groot aantal aanwezigen ( ± 500).
Het fruitteeltdemonstratiebedrijf te De Lier werd ook dit jaar door meerdere telers en
algemene tuinbouwcursussen bezocht.
De uitgave van het maandelijkse Mededelingenblad werd voortgezet. Uit berichten van
verschillende personen blijkt, dat de belangstelling voor dit contactorgaan steeds
groeiende is.
Op de Wéhaté en op de anjerkeuring te Naaldwijk was onze dienst met een voorlichtingsstand aanwezig.
In het verslagjaar was het aantal lezingen en voorlichtingsavonden weer zeer groot.
Verheugend is het feit, dat er een grote activiteit valt te constateren van de plaatselijke studieclubs. Verschillende nieuwe studieclubs werden opgericht. Vele praatavonden
werden door onze medewerkers verzorgd. Daarbij is een nieuwe vorm, n.1. het instellen
van een z.g. „forum" naar voren gekomen. Deze wijze van voorlichting werd zeer
gewaardeerd.
De adressen van de rayonassistenten met hun werkgebied volgen hieronder:
P. v. Daalen, Dorpsstraat 31, Bergschenhoek.
Berkel. Tel. 01892-421.
H. J. v. Gaaien, Oranjestraat 12, Maasland.
Maasland.
G. J. Heesen, Julianastraat 47, Poeldijk.
De Lier. Tel. 01749-3045.
A. P. de Kleine, Tweemolentjeskade 73, Delft.
Den Hoorn. Tel. 01730-20852.
P. A. Kruijk, v. d. Goesstraat 42, Honselersdijk.
Honselersdijk. Tel. 01740-4302.
D. de Mos, Geestweg 10, Naaldwijk.
Naaldwijk. Tel. 01740-4323.
P. J. ter Laak, Nieuwe Tuinen 1, Honselersdijk.
Poeldijk.
L. G. Nederpel, Loevesteinlaan 389, Den Haag.
Loosduinen.
D. Rodenburg, Vlielandseweg 121, Pijnacker.
Veur. Tel. Pijnacker, 375.
D. de Ruiter, Zebrastraat 2, Rotterdam-O.
Rotterdam. Tel. 01804-702.
B. Steenbergen, Goudenregenlaan 30, Delft.
Delft. Tel. 01730-20050.
W. Stokdijk, Julianastraat 55, Wateringen.
Wateringen. Tel. 01742-357.
J. van Veen, IJsselmondselaan 226, Rotterdam.
Rotterdam. Tel. 01804-726.
P. Vermaat, Hazelaarstraat 17, Monster.
Monster.
's-Gravenzande. Tel. 01748-735.
E. v. Zanten, Maasdijk 53, 's-Gravenzande.
Vervolgens zijn in dienst:
Hoofdassistent Ie klas.
H. N. J. Debets, Lange Broekweg 15, Naaldwijk.
Tel. 01740-4430.
J. de Bloois, Marocstraat 6, Naaldwijk.
Hoofdassistent Westland.
Hoofdassistent Leiden.
Sj. Vriend, Veurse Straatweg 218, Leidschendam.
Hoofdassistent Bloemen- en
A. G. A. v. d. Nes, Rederijkerstraat 95, Den Haag.
Bollenteelt. Tel. 01700-323574.
Ass. Bloemen- en Bollenteelt.
F. J. Bettlnk, Oudemansstraat 336, Den Haag.
Hoofdassistent Motortechniek.
H. Kooyman, Veenendaalkade 351,Den Haag.
Tel. 01700-393129.
Hoofdassistent Stooktechniek.
C. Noordanus, Voorweg 91, Zoetermeer.
Tel. Zoetermeer, 124.
Assistent Fruitteelt open grond.
L. v. d. Wijden, Vaartplein 6, 's-Gravenzande.
Tel. 01748-753.
R. v. d. Zande, Kwaklaan 18, Wateringen.
Assistent economische aangelegenheden.
C. Harteveld, Jac. Pronkstraat 158, Scheveningen.
Stooktechnicus.
idem.
C. Lamers, Goudenregenstraat 102, Capelle a.d. IJssel.
idem.
J. Meyndert, Hogenbanweg 88c, Rotterdam-N.
idem.
I. R. v. Rij, Vrouwenhoflaan 11, Brielle.
idem.
J. M. Vente, Frisoplein 2, Delft.
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Op het Proefstation zijn werkzaam:
I. Afdeling Grondonderzoek en Bodemkartering.
Grondonderzoek en bodemkartering.
Ir L. J. J. v. d. Kloes,
Grondonderzoek en bodemkartering.
I r J. v. d. Ende,
Hoofdassistent bodemkartering.
Jac. C. v. Leeuwen,
Hoofdassistente bemestingsadviezen.
Mej. J. Hilkemeyer,
Assistent A. bemestingsproeven.
M. Q. v. d. Meys,
Assistent A. bodemkartering.
Th. Strijbosch.
Assistent bodemkartering.
C. J. Groenewegen,
Assistent bemestingsproeven.
D. Klapwijk,
Assistent bemestingsadviezen.
J. P. C. Knoppert,
Assistent bemestingsadviezen.
M. Mostert,
Assistent bodemkartering.
J. J. v. Schie,
Assistent bemestingsadviezen.
C. Zonneveld,
Tekenaar bodemkartering.
F. Hilkemeyer,
Chef-laborant.
P. A. den Dekker,
H Laboranten.
I I . Plantkundige
afdeling.
Virusziekten en physiologisch onderzoek.
I r Y. v. Koot,
Beproeving bestrijdingsmiddelen.
I r L. Bravenboer,
I r A. A. de Vette,
Plantenveredeling.
Mej. W. M. Th. J. de
Brouwer, Plantenziekten.
D. v. Staalduine,
Hoofdassistent selectie- en cultuurproeven.
J. H. Groenewegen,
Hoofdassistent selectie- en cultuurproeven.
W. den Boer,
Assistent A plantenziekten.
T. Dijkhuizen,
Assistent bloemen- en belichtingsproeven
H. J. M. v. Dorst,
Assistent groeistofproeven.
Mej. W. Snoek,
Chef-laborante.
Mej. J. C Manintveld,
Analyste.
8 Laboranten.
III. Onderwijs.
K. Kievit en G. Blom,
Leraren algemene dienst.
Voor leraren Rijkstuinbouwschool zie aldaar.
IV. Administratie en Technisch
S. M. v. Guilik,
G. H. Ordelman,
G. A. Beerling,
Mevr. L. E. C. v. Bovene,
J. Jansen,
H. J. Riemens,
F. Storm,
J. v. Cranenburgh,
L. J. R. Cornelissen,
L. P. Zwaanswijk,
L. P. F. Reygersberg,
6 Schrijfsters en 1 Schrijver.
2 Werksters.

Personeel.
Administrateur.
Kantoorchef.
Bibliotheekbeambte.
Tekenares.
Fotograaf.
Excursieleider.
Amanuensis.
2e Amanuensis.
Timmerman.
Schilder.
Chauffeur.

V. Tuin.
H. H. v. Holsteyn,
Chef.
10 Tuinknechts en 2 Leerlingen.

Onderwas.
Rijkstuinbouwschool.
Het vaste lerarencorps van deze school werd in 1953 uitgebreid door de aanstelling.
van de heren Ir W. J. Mulder en Th. A. C. H. Bakx.
Het totaal aantal leerlingen op 31 December 1953 bedroeg 40. In September j.1. werd
het 3e schooljaar begonnen met een 1ste en 2de voorbereidende klasse en de eerste
klasse der echte tuinbouwschool.
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Per 31 December 1953 waren aan de school verbonden:
Ir W. v. Soest, directeur.
Ir W. J. Mulder, plv. directeur.
Th. A. C. H. Bakx,
G. Blom,
Mevr. L. E. C. v. Bovene,
P. J. v. d. Burg,
M. Jochemsen,
K. Kievit,
A. G. A. v. d. Nes,
J. Touwen,
J. C. Versprille,
Ir A. A. de Vette.
Tuinbouwvakschool voor de Westlandse Teelten.
De cursus 1951-1953 werd besloten met een eindles op 1 April 1953. Aan 20 leerlingen
kon het diploma worden uitgereikt.
De nieuwe cursus 1953-1955 begon per 9 Oct. 1953 met 12 leerlingen.
Tuinbouwvakschool voor de Kring Teelten.
Deze school, die speciaal is ingesteld op de teelten, die in de z.g. „Kring" worden
uitgeoefend, werd op 9 October 1953 geopend. De school is gevestigd in de „Hugo de
Grootschool" te Delft. De lessen worden door 8 leerlingen gevolgd.
De volgende heren werden bereid gevonden in de Commissie van Toezicht van deze
school zitting te nemen:
S. de Bruyn, Delftsestraatweg 69, Delfgauw.
H. Droppert, Delfgauwseweg 170, Delft.
M. Dijkshoorn, Haantje 24, Delft.
J. P. Koop, 's-Gravenweg 288, Rotterdam.
J. J. Mast, Kralingseweg 413, Rotterdam.
C. Meeuwisse, Dwarskade 18, Nootdorp.
Vakschool voor Bloemsierkunst.
Het schriftelijk examen van deze school werd gehouden op 1 September 1953, het
mondeling examen op 8 September 1953. 13 leerlingen namen hieraan deel. Aan 8
leerlingen werd een getuigschrift uitgereikt. 9 leerlingen namen daarna deel aan het
examen „Aalsmeer", waarvan er 8 slaagden.
Het nieuwe schooljaar begon per 1 November 1953met 15 leerlingen.
Door de navolgende heren wordt les gegeven:
J. P. v. Alff, W. Hendriks en A. G. A. v. d. Nes.
Fruitteeltvakschool.
De eindles van deze vakschool kon gehouden worden op 20 Februari 1953. Het diploma
kon aan 10 leerlingen worden uitgereikt.
Dit jaar is geen nieuwe cursus begonnen.
Lascursus.
De eindles werd gehouden op 25 Februari 1953. Van de 47 cursisten kwamen er 37 in
aanmerking voor een getuigschrift.
De nieuwe cursus begon per 29 October 1953 met 48 cursisten.
Motorcursussen.
In het najaar 1953 werden in de volgende plaatsen cursussen georganiseerd: Pijnacker,
Naaldwijk, Nootdorp en „Oude Leede". In totaal namen 103 cursisten aan deze cursussen deel.
Vacantiecursus Leerkrachten
Tuinbouwonderwijs.
Zowel in de maand Juli als in Augustus werd bovenstaande cursus gegeven. Het onderwerp was „Grondonderzoek en Bemesting". De belangstelling voor deze cursus was
zeer. goed. Het ligt in de bedoeling om elk jaar een dergelijke cursus te organiseren,
waarbij dan andere onderwerpen kunnen worden behandeld.
Lagere
Tuinbouwscholen.
Door de oprichting van een nieuwe R.K. Lagere Tuinbouwschool in Naaldwijk werd
het aantal van deze scholen in het ambtsgebied gebracht op 10.
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Algemene
Tuinbouwwintercursussen.
In het verslagjaar 1953 werden de volgende cursussen georganiseerd:
19 eerstejaarscursussen met 5 parallelklassen
450 leerlingen
15 tweedejaarscursussen met 3 parallelklassen
297
„
4 derdejaarscursussen
71
„
20 speciale cursussen
328
„
Totaal 1146 leerlingen
Cursus
Tuinbouwvakonderwijzer.
De nieuwe cursus begon op 3 September 1953 met 30 cursisten.
Cursus voor de acte Tuinbouw L.O.
Deze cursus, die eind Juli 1954 beëindigd wordt, wordt momenteel gevolgd door 14
cursisten.
Publicaties.
De serie „Publicaties van het Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas"
te Naaldwijk werd uitgebreid met de volgende nummers:
No. 39. J. H. Groenewegen, Het enten van komkommers en meloenen.
No. 40. Ir L. J. J. v. d. Kloes, De bemesting van tomaten.
No. 41. Ir L. Bravenboer, Methodiek voor de beproeving van bestrijdingsmiddelen
tegen Cladosporium cucumerinum bij komkommers.
No. 42. Ir Y. v. Koot en Ir A. de Zeeuw, Klimatologische omstandigheden en vruchtzetting bij gewassen onder glas.
No. 43. Ir A. de Zeeuw, Parasitaire bodemorganismen in gecomposteerd organisch
materiaal.
No. 44. Dr Ir E. W. B. v. d. Muyzenberg, Ir Y. v. Koot, Mej. J. Camfferman en Ir A.
Stender, Kassen en plantenteelt zonder aarde in België.
No. 45. Sj. Vriend, Zaadkomkommers als gevolg van bestuiving door bijen.
Daarnaast verschenen in de diverse vakbladen wederom een groot aantal artikelen vanonze medewerkers.
Financiën.
Van het Rijk, de Provincie, het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen en de A.S.F,
mochten wij wederom subsidies ontvangen. Verheugend is het te kunnen vermelden,
dat de subsidie van de Provincie van ƒ3.000.— op ƒ10.000.— werd gebracht.
Voor deze ondervonden steun zeggen wij hartelijk dank.
De Secretaris-Penningmeester:
N. J. A. v. DIJK.
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BALANS PER 31 DECEMBER 1953.
Schulden:

Bezittingen:
. f 4.000.—
, 10.000.—
Subsidie A S.F
, 2.000.—
Subsidie P r o e v e n
, 5.000.—
, 3.000.—
Subsidie F u s . C.B
, 2.565.—
, 1.014.92
Giro
, , 2.703.43
3.—
1-—
, 11.000.—
, 14.951.—
, 67.500.—
10.—
5.—
Verwarmingsinstallatie
, 3.150.—
1.—
500.—
Tuinspoor
,
1-—
, 16.117.88
Brandstoffen
, , 9.000.—
1—
1.—
I n v e n t a r i s L a b o r a t o r i u m , , 7.020.—
944.50
A a n d e l e n Coöp. Ver.
v.h. Verk. Afd. Proef, 61.000.—
600.44
T e v o r d e r e n onk. a u t o ,
, 6.000.—
, 1.330.—
O n g e d e k t t e k o r t 1953 . ,
7.610.18
Rijkssubsidie

Jf237.030.35

Bank

ƒ 42.999.40
2.695.36
3.628.30
Sociale l a s t e n
, 2.120.16
S t o o k t e c h n . Voorl
, 4.526.33
100.—
Waterleiding
,
Gas
,
250.—
400.—
Electriciteit
,
125.—
Hypotheek
, , 8.800.—
Kapitaal
, 143.211.39
Voorgeschr. R e s . L a b . . , , 22.830.73
, 2.118.93
1.491.82
Dubbele bet. Deb
45.—
, 1.687.93
I.B.V.T
,

\
\
\
Jf 237.030.35
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B. BOEKHOUDKUNDIGE CONTRÔLE.
J. C. BREEMAN,
Geestweg 34.
NAALDWIJK, 24Februari 1954.
Aan het Bestuur van het Proefstation voor
de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te
Naaldwijk.
Mijne Heren,
Hierdoor heb ik de eer Uw Bestuur te berichten, dat de contrôle van de jaarstukken
van Uw Vereniging over het jaar 1953 heden door mij werd beëindigd.
Betreffende deze controle en het nazien van de Balans en Verlies- en Winstrekening
per 31 December 1953 deel ik U het volgende mede.
Het controleren van de geldmiddelen vond gedurende het afgelopen boekjaar regelmatig plaats. Elk kwartaal werd zonder voorkennis van de administratie Kas en
boeken opgenomen en werden alle bescheiden betrekking hebbende op de ontvangsten
en de uitgaven nagegaan. Mijn bevindingen hierover werden U schriftelijk ter kennis
gebracht. Tot mijn genoegen kan ik U rapporteren, dat de boekhouding regelmatig
en met nauwkeurigheid werd gevoerd. Alle door mij gewenste inlichtingen werden
steeds met de meeste bereidwilligheid verstrekt. Betreffende de betalingen ten laste
van het Proefstation wordt steeds de regel gevolgd, dat deze eerst geschieden nà goedkeuring door de Directeur.
BALANS (debet).
Als vorderingen werden o.a. op de Balans gebracht:
wegens subsidie van het Rijk ƒ4.000.—, van de Provincie ƒ10.000.—, van de A.S.F.
ƒ2.000.—, voor Proeven ƒ5.000.—, voor Fusarium C.B. ƒ3.000.—, wegens nog te ontvangen contributies ƒ2.565.—•, waarvan ten laste van enkele veilingen ƒ2.360.—, en
van particulieren ƒ205.—.
Het saldo Kas ad ƒ1.014.92 stemt met de per 31 December 1953 afgesloten kaskaart.
Het saldo van de Postchèque- en Girodienst ten bedrage van ƒ2.703.43 was in overeenstemming met het door genoemde dienst per 31 December 1953 afgegeven saldobiljet.
Over de volgende activa enige nadere toelichting.
De rekening gebouwen werd verhoogd met ƒ7.500.— tot ƒ67.500.—.
Van de rekening verwarmingsinstallatie ad ƒ3.500.— werd ƒ350.— afgeschreven,
balanssaldo ƒ3.150.—.
Aan matten werd ingekocht voor ƒ788.—, afgeschreven werd ƒ288.—, balanssaldo
ƒ500.—.
Van debiteuren was per 31 December 1.1. nog in te vorderen ƒ16.117.88. Een belangrijk
bedrag hiervan, n.1. ca. ƒ13.000.—, betreft de maand December 1953. Een regelmatige
afwikkeling werd aanbevolen.
Op de rekening inventaris laboratorium werd geboekt de aankoop van een sneldraaibank voor ƒ5.341.34 en een vlamfotometer voor ƒ2.465.80. Afgeschreven werd hiervan
respectievelijk ƒ541.34 en ƒ245.80.
Op de Volkswagen, waarvan de aanschaffingskosten in totaal ƒ7.958.— hebben bedragen, werd na afschrijving van ƒ1.958.— op de Balans gebracht ƒ6.000.—.
Brandstoffen, veilingfust en benzine betreffen de op 31 December 1953 aanwezige
voorraad. Na bespreking heb ik mij met de waardering hiervan kunnen verenigen.
BALANS (credit).
Het saldo schuld in rekening-courant met de Coöp. Boerenleenbank „De Voorschotbank" te Naaldwijk ten bedrage van ƒ42.999.40 was gelijk aan het bedrag van het
door genoemde instelling per 31 December 1953 afgegeven dagafschrift. Op de
hypotheek bij genoemde instelling pro resto ƒ8.800.— bedragende, werd de normale
aflossing van ƒ400.— gedaan.
Ook dit jaar werd op de rekening reserve laboratorium het voorgeschreven bedrag
ad ƒ2.800.— uit de exploitatierekening bijgeschreven.
VERLIES- EN WINSTREKENING.
De verlies- en winstrekening geeft als eindresultaat een ongedekt tekort aan van
ƒ7.610.18, na overboeking van het restant van de reserverekening ten bedrage van
ƒ1.441.31.
Het totaal nadelig exploitatiesaldo over 1953 bedraagt dus ƒ9.055.49. Dit bedrag is in
hoofdzaak te verklaren door hogere uitgaven ten behoeve van de tuin ca. ƒ 4.000.—,
diverse onkosten ca. ƒ4.600.—.
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Uit laatstgenoemd bedrag werden o.a. bekostigd verhoogde declaratie vervoer, onderhoud gebouw, buitenlandse reizen van het personeel en afscheid Ir J. M. Riemens.
De verhoging van de personeelsuitgaven bedroeg ca. ƒ7.700.—, sociale lasten ca.
ƒ3.200.—, onkosten auto's ca. ƒ1.700.—, brandstoffen ca. ƒ5.300.—, meststoffen ca.
ƒ400.—, foto-artikelen ca. ƒ500.— en afschrijvingen ƒ3.438.—.
Deze zwaardere lasten konden slechts gedeeltelijk worden opgevangen door verhoogde
opbrengst van de tuin van ƒ8.876.82, verrichte diensten ƒ6.381.25, subsidie proeven
ƒ7.693.68.
De rekeningen stooktechnische voorlichting ad ƒ4.526.33, mededelingen ƒ2.118.93 en
I.B.V.T. ƒ1.687.93, betreffen rekeningen van derden waarop geen verlies of winst
wordt gemaakt.
De overige posten behoeven m.i. geen nadere toelichting.
Met de samenstelling van de jaarstukken kan ik mij overigens verenigen en heb ik deze
als boekhoudkundige ondertekend.
Ik kan Uw Bestuur adviseren de rekeningen goed te keuren zoals deze U zijn aangeboden.
Onderstaand nog een korte samenvatting van de Balans.
Bezittingen:
Vaste bezittingen
Kas en Postchèque- en Girodienst
Te vorderen subsidies
Overige vorderingen
Voorraden
Aandelen coöperatie
Ongedekt tekort

„

ƒ110.138.—
3.718.35
24.000—
19.283.32
11.280.50
61.000.—
7.610.18
ƒ237.030.35

Schulden:
Kapitaal, per 31 December 1953 (onveranderd)
Reserve, per 31 December 1952
Overboeking naar de exploitatierekening

ƒ143.211.39
ƒ
Saldo

Voorgeschreven reserve laboratorium 1952
Bijboeking uit de exploitatierekening 1953
Hypotheek o/g Boerenleenbank
Boerenleenbank (rekening-courant)
Diverse verplichtingen aan derden

1.444.31
, 1.444.31

nihil
ƒ 20.030.73
„ 2.800.—

—
„ 22.830.73
8.800.—
, 42.999.40
19.188.83
ƒ237.030.35

Vertrouwende U met bovenstaand naar genoegen te hebben voorgelicht en tot het
verstrekken van eventuele gewenste nadere inlichtingen steeds bereid zijnde,
verblijf ik,
De controleur van de financiële
administratie van het Proefstation
voor de Groenten- en Fruitteelt onder
Glas te Naaldwijk,
w.g. J. C. BREBMAN.
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O. TEELTVERLOOP E N A F Z E T V A N D E B E L A N G R I J K S T E P R O D U C T E N
I N 1953.
1. G r o e n t e n o n d e r g l a s .
Tomaten.
I n h e t v e r s l a g j a a r b e r e i k t e de t o m a t e n p r o d u c t i e v o o r h e t e e r s t in de geschiedenis een
o m v a n g v a n 100.000.000 k g . I n de m a a n d J u l i w a s de a a n v o e r g e r i n g e r dan in dezelfde
m a a n d v a n h e t vorig j a a r . I n de a n d e r e m a a n d e n , v a n A p r i l t / m October, w a s de oogst
g r o t e r d a n in 1952.
I n Mei w a r e n de gemiddelde prijzen l a g e r , in J u n i h o g e r dan in 1952. D a a r de a a n v o e r
in J u n i g r o t e r w a s d a n in Mei, zijn de financiële r e s u l t a t e n v a n de s t o o k t o m a t e n t o c h
b e v r e d i g e n d geweest.
I n h e t W e s t l a n d w a s de k g o p b r e n g s t v a n de k o u d e t o m a t e n n i e t hoog. Op veel bedrijven liep de teelt v r o e g af. I n de K r i n g d a a r e n t e g e n , m e t n a m e in de o m g e v i n g
v a n R o t t e r d a m , p r o f i t e e r d e n de l a t e k o u d e t o m a t e n v a n h e t f r a a i e h e r f s t w e e r en de
hoog opgelopen prijzen.
N a t e e l t s t o o k t o m a t e n k w a m w e i n i g voor.
De t o t a l e e x p o r t bleef 2500 t o n b e n e d e n die v a n 1952. D i t v i n d t in h o o f d z a a k zijn r e d e n
in v e r m i n d e r d e u i t v o e r n a a r D u i t s l a n d . D e n a t u u r t o m a t e n t e e l t a l d a a r leverde een g r o t e
oogst. B o v e n d i e n k o n I t a l i ë in A u g u s t u s 1953 w e e r vrij i n v o e r e n in D u i t s l a n d .
I n h o e v e r r e de w a r m e P i n k s t e r d a g e n (24 en 25 Mei) en h e t d a a r o p v o l g e n d e k o u d e
w e e r v a n invloed zijn g e w e e s t op de t o m a t e n a a n v o e r (stook en k o u d ) in J u l i v a l t n i e t '
t e zeggen. Wel, d a t de h o g e r e prijs in J u n i voor een g r o o t deel k a n w o r d e n t o e g e s c h r e ven a a n de g r o t e v r a a g in Duitsland. D i t w e e r als gevolg v a n de a a n m e r k e l i j k g e r i n g e r e i n v o e r in d a t l a n d in J u n i u i t I t a l i ë ( l a t e n a c h t v o r s t ) .
I n h e t v e r s l a g j a a r w e r d e n w e d e r o m g r o t e b e d r a g e n g e ï n v e s t e e r d t o t u i t b r e i d i n g en
v e r v r o e g i n g v a n de t o m a t e n t e e l t . D e o n t w i k k e l i n g v a n h e t a r e a a l ziet e r a l s v o l g t u i t :
Jaar
Warm
Koud
T o t a a l (in h a ) x )
1949
346
652
998
1950
355
756
1111
1951
445
815
1260
1952
464
918
1382
1953
535
980
1515
Komkommers
( k a s - en p l a t g l a s - ) .
Zowel de t e e l t a l s de a f z e t h a d d e n een b e v r e d i g e n d verloop. H i e r en d a a r w a r e n w a t
moeilijkheden m e t „ v r u c h t v u u r " , doch d o o r h e t n o g tijdig b e s c h i k b a a r k o m e n v a n
B u l b o s a n , h e t b e s t r i j d i n g s m i d d e l bij u i t s t e k , k o n u i t b r e i d i n g en b e l a n g r i j k e s c h a d e
voorkomen worden. Door het mooie najaar kon lang worden geoogst, b e totale export
w a s c i r c a 750 t o n g r o t e r d a n in h e t v o o r g a a n d e j a a r . De u i t v o e r v a n k a s k o m k o m m e r s
w a s l a g e r . E n g e l a n d n a m 500 t o n m i n d e r af, e v e n a l s Zweden. O p l a a t s t g e n o e m d e
m a r k t w o r d t s o m s c o n c u r r e n t i e g e v o e l d v a n D u i t s e k a s k o m k o m m e r s (uit W i e s m o o r ) .
De u i t v o e r n a a r F r a n k r i j k , Z w i t s e r l a n d en D u i t s l a n d s t e e g i e t s boven h e t peil v a n
1952. V a n b e t e k e n i s v o o r de p l a t g l a s k o m k o m m e r s w a s de u i t v o e r v a n 1.300 t o n n a a r
Oost-Duitsland.
N a a r de o p p e r v l a k t e (in h a ) is een kleine u i t b r e i d i n g w a a r t e n e m e n :
1951
1952
1953
staand glas
34
41
51
platglas
453
504
514
Meloenen.
Onder invloed v a n de hoge k o s t e n ( b r o e i m a t e r i a a l ) en de veelal t e l a g e prijzen, als
gevolg v a n de E n g e l s e invoerpolitiek, n a m de b e l a n g s t e l l i n g voor deze g l a s t e e l t
w e d e r o m af. H e t o m h o o g b r e n g e n v a n h e t g l a s omwille v a n de t o m a t e n t e e l t zal a a n
deze a c h t e r u i t g a n g ook n i e t v r e e m d zijn. Mogelijk k o m t e r in 1954 w a t m e e r leven
in deze teelt, n u de uitvoermogelijkheden n a a r E n g e l a n d w a t g u n s t i g e r zijn. D u i t s l a n d
en België n a m e n ook i e t s m i n d e r af d a n v o r i g j a a r .
H e t a r e a a l o n t w i k k e l d e zich over de l a a t s t e drie j a r e n a l s v o l g t (in h a ) :
1951
1952
1953
191
180
130
Glassla.
De w i n t e r t e e l t ('52-'53) o n d e r v o n d h i n d e r v a n h e t zeer d o n k e r e w e e r en k o n dikwijls
n i e t goed t o t zijn r e c h t k o m e n . De b e t e k e n i s v a n r a s s e n , die bij d o n k e r w e e r n o g flink
k u n n e n doorgroeien ( B l a c k p o o l ) , k w a m duidelijk t o t u i t d r u k k i n g .
!) D a a r w a a r cijfers g e g e v e n worden, hebben deze steeds b e t r e k k i n g op h e t hele l a n d
of de t o t a l e uitvoer.
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De vroege voorjaarssla was enkele dagen later oogstbaar, wat hier en daar rand tot
gevolg had, doch kon vlot worden afgezet. Tot 1 Juli was de sla-export 2000 ton groter
dan in 1952.
Het te zachte weer in het najaar had tot gevolg, dat de nateelt sla voor velen een
fiasco werd.
Bloemkool (kas- en rijenkool).
De ongunstige weersomstandigheden tijdens de opkweek en nog geruime tijd daarna
waren oorzaak dat de kaskool later was dan normaal.
De afzet was vlot en de prijzen waren goed. De aanvoeren zijn kleiner dan voor de
oorlog, omdat deze teelt in hoofdzaak beoefend wordt in druivenkassen en deze zijn
er 40 % minder dan in 1939.
In rijenkool kwam plaatselijk hartloosheid voor, wat incidenteel tot schade aanleiding
gaf.
Andijvie (kas- en gelichte rijen).
Daar de telers tijdig stook- resp. koude tomaten wilden planten, was de kg opbrengst
per oppervlakte eenheid in de eerste drie maanden lager dan normaal. Deels werd dit
gecompenseerd door hogere prijzen in die periode.
De rijenandijvie kon zich ontwikkelen tot een iets minder dan normale productie. De
prijzen waren slechts matig.
Bospeen (rijen).
Dit voor het gehele ambtsgebied belangrijke product bracht het er aanmerkelijk minder af dan in 1952. De productie was goed. De uitvoer daalde met 600 ton. Engeland
sloot op 1 Juni de grenzen, een week vroeger dan in 1952. Ook de uitvoer naar België
daalde. Dientengevolge waren de financiële resultaten niet best.
2. Groenten in de vollegrond.
Bloemkool.
Als gevolg van de weersomstandigheden (zie betreffend hoofdstuk) kwam er dit jaar
plaatselijk weer veel klemhart voor. Dit leidde in veel gevallen tot schade van economische betekenis. Het komt ons onbegrijpelijk voor, dat de telers nog steeds onvoldoende maatregelen tegen dit euvel nemen. Voor geringe kosten is men er nagenoeg
van verzekerd, dat van klemhart geen hinder wordt ondervonden. Behoudens dit klemhartverschijnsel kon het gewas zich normaal ontwikkelen.
De vroege bloemkool kon tegen bevredigende prijzen worden afgezet. De uitvoer naar
Duitsland was kleiner als gevolg van een grote eigen oogst. De export naar België,
Noorwegen, Zweden en Zwitserland was in het vroege seizoen iets groter dan in 1952.
De export bedroeg over 1953 en 1952 resp. 7.163 ton en 7.508 ton.
Het binnenland is voor vroege bloemkool eveneens een belangrijke afnemer. Toch kan
aan de teelt waarschijnlijk geen uitbreiding worden gegeven. Het zwakke punt blijft,
dat de markt, vooral de binnenlandse, verzadigd is voor de aanvoeren de top hebben
bereikt, wat zijn verklaring hierin vindt, dat verzadiging en topaanvoer samen vallen
met warm weer. Het blijft wenselijk te streven naar spreiding in de aanvoer door
zaai- en plantdata, alsmede de rassenkeus te doen variëren.
Sla.
De belangrijkheid van vollegrondsla ligt voor dit gebied meer in de zomermaanden dan
in het vroege voorjaar. Door veranderde consumptiegewoonten e.d. kan voor zomersla
vaak een goede prijs gemaakt worden.
De schade, die door virusziekten aan de bestaande zomerslarassen herhaaldelijk wordt
toegebracht, kan zeker van economische betekenis worden geacht. Het zou zeer belangrijk zijn om over onvatbare rassen te beschikken. Nu is de teelt vaak, ondanks de
hoge prijzen, een volkomen mislukking.
Spruitkool.
De economische resultaten van dit product, dat voor 35 % in het ambtsgebied wordt
geteeld, zijn slecht te noemen. Tengevolge van het zachte najaarsweer en het lang
aanhouden van plagen was de kwaliteit slechts matig. De belangstelling in binnen- en
buitenland was gering.
3. Fruit onder glas.
Druiven (stook en koud).
De stookdruiven konden zich, dank zij de beheersing van het kasklimaat door het
stoken, normaal ontwikkelen.
De koude druiven ondervonden soms een nadelige invloed van de onderteelt, die later
dan wenselijk is, geoogst kon worden. Dit kan hier en daar de oorzaak van een kleinere
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oogst geweest zijn. Ondanks de aantrekkelijkheid van een voorteelt, zouden we er op
willen wijzen deze zodanig te kiezen, dat men niet het risico loopt schade aan de hoofdteelt te lijden. Met name geldt dit voor bloemkooltelers. Kies omwille van de druif een
vroege selectie!
Het koude weer in de bloeitijd was al evenmin gunstig. Onvoldoende vruchtzetting
heeft, zowel bij Black Alicante als Golden Champion, aanleiding gegeven tot oogstvermindering.
Vooral de betere prijzen voor koelhuisdruiven zijn oorzaak van een hernieuwde belangstelling voor de druiventeelt. De vroege stookdruiven (Juli) brachten eveneens hoopgevende prijzen. Het hele seizoen waren de druiven duurder dan in 1952. Het verschil
met 1951 is echter, behoudens in September en October, slechts gering.
Aanplanten is slechts daar verantwoord waar teler en grond de potentie hebben een
hoge kg opbrengst aan een onberispelijke kwaliteit te paren. De oppervlakte nam ook
in 1953 nog af:
1950
600ha
1951
563„
1952
532„
1953
490„
De uitvoer liep terug met 1000 ton, doch dit geeft geen juist beeld, omdat er meer
koelhuisdruiven dan voorheen zullen worden aangeboden in het nieuwe jaar (1954).
Het koelen geeft een gewenste spreiding en met name in Engeland zijn er behoorlijke
afzetkansen. De export naar Duitsland liep terug, die naar Engeland, Ierland en België
kon iets stijgen.
Perziken en pruimen.
De oppervlakte van deze producten is weer zo ongeveer op het vooroorlogse peil gekomen. Voor de toegewijde telers, die een prima product weten te presenteren, zit er
wel wat in. Lonend zal de teelt slechts zijn bij een beperkt aanbod van kwaliteitsproducten. Het tegelijkertijd aanwezig zijn van andere producten (aardbeien, kersen)
heeft een sterke invloed op de prijs.
De export heeft weinig te betekenen.
De totale oppervlakte geeft het volgende beeld (in ha) :
1951
1952
1953
Perziken
101
85
71
Pruimen
43
34
27
D. WEERSGESTELDHEID.
1. Overzicht.
Winter 1952-1953 (December 1952,Januari + Februari 1953).
De Wintermaanden gaven koud en somber weer. In December en vooral in Februari
was de neerslag groter dan normaal (te Naaldwijk resp. 96 en 71 mm, tegenover
normaal 70 en 39 mm).
Vorstschade is niet opgetreden. De laagste temperatuur werd op 9 Januari geregistreerd, n.1. —6.9° C. Door de aanwezige sneeuw werden de gewassen onder glas
in deze periode goed beschermd.
De achterstand in de groei van de gewassen, die in het najaar van 1952 was ingezet,
werd door de bovenomschreven weersomstandigheden nog vergroot en bleek later
± 10 à 14 dagen te bedragen.
In verhouding tot andere gebieden in Nederland was de schade tengevolge van de
zware storm
op 31 Januari en 1 Februari gering. De glasschade in ons gebied bedroeg
30.000 m 2 klein glas en 130.000 éénruiters. Doordat voldoende nieuw glas ter beschikking stond, waren de gaten snel gedicht.
Voorjaar 1953 (Maart tjm Mei).
Door het droge weer, dat reeds in de tweede helft van Februari inzette, hadden de
werkzaamheden een vlot verloop. In April kwamen dagen 'voor met een sterk uitdrogend karakter. Dit heeft het optreden van rand bij sla onder glas bevorderd. Eind
April trad op zeer veel bedrijven klemhart bij opengrondsbloemkool en hartloosheid
bij gelichte rijenkool op.
Hagel veroorzaakte op 6 April (2de Paasdag) in de omgeving van Delft vrij veel schade
aan gelichte sla.
Nachtvorst in de nacht van 10 op 11Mei gaf belangrijke schade. Vooral de vroege aardappelen hadden hiervan te lijden. Bij het opengrondsfruit (appelen) ging plaatselijk
(omgeving van Maasland) de oogst verloren. Ook de sla werd plaatselijk ernstig beschadigd.
Door het extreem warme weer tijdens de Pinksterdagen (24 en 25 Mei) werd de vrucht18

zetting van tomaten en druiven nadelig beïnvloed en kwamen in deze periode watervlekken bij bloemkool voor. Enige dagen na dè hittegolf bleek, dat men op vele bedrijven wankleurige tomaten plukte en dat jonge bloemkoolplanten op de opengrond
sterk boorden.
Eind Mei—begin Juni was het koud weer. De vruchtzetting van de koude druiven werd
hierdoor ongunstig beïnvloed, zodat later éénpitters optraden.
Zomer 1953 (Juni tlm Augustus).
Het koude weer van eind Mei zette zich voort in Juni. Het optreden van vruchtvuur,
dat plaatselijk vrij sterk optrad, zal hierdoor bevorderd zijn. De maand Juli was vrij
droog. In Naaldwijk werd 45 mm neerslag geregistreerd tegen 67 mm normaal. In de
eerste 3 weken van Augustus was het droog en zonnig. Door het droge weer in Juli en
Augustus ondervond men bij spruiten veel last van aantasting door de koolgalmug.
In de laatste 10 dagen van Augustus viel er zeer veel regen. In deze periode had men
nogal last van het rotten van druiven.
Najaar 1953 (September t/m November).
Het najaar kenmerkte zich door stil, zacht, droog en weinig zonnig weer. Vooral in
October en November was de neerslaghoeveelheid zeer gering. In Naaldwijk werd
over deze beide maanden totaal slechts 32 mm geregistreerd tegen normaal 152 mm.
Door de bovengenoemde weersomstandigheden was de groei van de gewassen te snel
en te week. De najaarsgewassen waren daarom te vroeg en dikwijls van slechte
kwaliteit door het optreden van schimmelziekten, b.v. wit in sla.
Vroege voorjaarsandijvie vertoonde zeer veel rand. De slaplanten waren in vele gevallen bij het uitplanten te groot geworden. De kwaliteit van de spruiten was zeer
matig.
Late tomaten konden dit jaar door het zachte weer en het uitblijven van nachtvorst
bijzonder lang geplukt worden.
Koude -druiven bleven in September en October door condensatie of mist dikwijls lang
nat. In de tweede helft van October kwamen plaatselijk veel „springers" en rotte
bessen voor. De gemiddelde kwaliteit was dan ook belangrijk minder dan vorig jaar.
Door de droogte moest in het najaar veel gebruik gemaakt worden van regeninstallaties om de grond van gelichte warenhuizen en platglasrijen nat te maken. Het water
bevatte dikwijls een te hoog keukenzoutgehalte.
Doordat pas zeer laat nachtvorst optrad (24 November), kon er zeer lang van de opengrond worden geoogst, hetgeen de prijzen van verschillende glasproducten ongunstig
beïnvloedde.
2. Weerberichtgeving en waarschuwingen voor de tuinbouw.
Ook dit jaar werden voor de „Mededelingen voor Land- en Tuinbouw", die door het
K.N.M.I. te De Bilt verzorgd worden, regelmatig adviezen ingestuurd. In totaal werd
20 maal een advies, dat door ons was opgesteld, omgeroepen. Door de grote variatie
van teelten en teeltwijzen is het dikwijls moeilijk een bepaald algemeen advies te
geven.
3. Nachtvorstschade.
Op 2 data trad in het voorjaar van 1953 nachtvorstschade op. In de nacht van 10 op
11 April was de temperatuur reeds vroeg in de nacht onder het nulpunt gedaald. Zij,
die alleen op de avond van de 10de April op gelichte sla gebroesd hadden, ondervonden
hiervan geen schade. Kwekers, die 's morgens vroeg het gewas broesden, ondervonden
hiervan de nadelige gevolgen, omdat bij het broezen het gewas reeds bevroren (aangeslagen) was.
In de nacht van 10 op 11 Mei werd op veel percelen in het Westland het aardappelgewas sterk beschadigd. Door het afvriezen van het gewas werd de achterstand in de
ontwikkeling nog versterkt, zodat vele kwekers in verband met de door de „Wet bastrijding aardappelmoeheid" voorgeschreven vroege rooidatu:"n met ecu zeer geringe
opbrengst genoegen moesten nemen.
Gelichte sla en vroege vollegrondssla leden plaatselijk ernstig. Het slaras Blondine
bleek zeer gevoelig te zijn voor lage temperatuur. De indruk werd opgedaan, dat op
zandgrond de schade ernstiger was dan op zwaardere grondsoorten.
E. GRONDONDERZOEK EN GIETWATERONDERZOEK.
1. Chemisch grondonderzoek.
Binnengekomen practijkmonsters :
Jan. Febr.

1952
1953

Mrt Apr.

Mei

Juni

Juli

Aug. Sept.

Oei.

Nov.

Dec. Tolaal

546 364 336 255 168 175 649 1270 1410 1521 768 411 7873
555 356 314 265 194 220 703 999 1758 1713 1052 715 8844
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In het totaal van 1953 zijn begrepen 1895 monsters uit andere consulentschappen en
260 monsters uit het buitenland. Naast de normale practijkmónsters werden dit jaar
881 monsters ontvangen voor bijzonder onderzoek.
De stijging van het aantal practijkmónsters vanaf 1949 met ongeveer 1000 monsters
per jaar heeft zich dus voortgezet. De drukste maanden September en October werden
extra belast, zoals ook duidelijk uit onderstaande figuur blijkt.
BINNENGEKOMEN GR0NDM0NSTERS PER MAAND
AANTALMONSTERS
1800
1700'
1600
1500
M001
1300
1200
1100
1000'
900
800'
700'
600
500'
400
300
200
100
JAN. FEB. MRT. APR. MEI JUN. JUL AUG. SPI OCT. NOV. DEC.

MAAND

Toch konden de resultaten van het onderzoek iets vlugger verstuurd worden dan verleden jaar. Voor de meeste monsters geschiedde dit binnen drie weken, in de minder
drukke tijd overigens binnen tien dagen. Slechts voor een beperkt aantal monsters
was voor de verwerking vier weken nodig.
Het schrijven van de adviezen kon dit jaar aan de onderzoekcapaciteit worden aangepast. Zowel de capaciteit van het onderzoek als die van het schrijven van adviezen
zal moeten worden uitgebreid. Enerzijds om met een verdere stijging van het aantal
monsters rekening te houden en anderzijds om de voor de behandeling van de monsters
benodigde tijd nog meer te bekorten. Wat dit laatste betreft is het van grote betekenis,
dat de monsters gespreid binnenkomen. Zo mogelijk dient men voor de in het najaar
aanvangende teelten te bemonsteren in Juli en Augustus, voor de in het voorjaar aanvangende teelten in December en Januari.
2. Profielonderzoek.
In het afgelopen jaar werden 179 bedrijven gekarteerd met een oppervlakte van 224
ha. In overheidsopdracht werd 135 ha onderzocht.
Behalve een relatief groot aantal aanvragen betreffende nieuw in te steken bedrijven,
blijkt er een steeds groeiende belangstelling te bestaan voor zgn. korte adviezen. Onder
deze korte adviezen verstaan we profielonderzoek op beperkte schaal op bestaande
bedrijven, waarover wel schriftelijk rapport wordt uitgebracht, doch waarbij de gebruikelijke profieldoorsneden worden weggelaten. Mede hierdoor kon de bestaande
achterstand bijna geheel worden ingelopen.
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3. Onderzoek in verband met zout gietwater.
In de maanden April t/m Juni liepen de zoutgehalten van het boezem- en polderwater
in het Westland hoog op, zodat voor dit gedeelte van het hoogheemraadschap Delfland
voor een zeer zout jaar werd gevreesd. Gelukkig daalden de zoutgehalten daarna vrij
snel en is de zouttoestand nog enigszins meegevallen, hoewel nog lang niet van een
ideale toestand gesproken kon worden.
Van 25 Mei t/m 8 Juni werden de volgende keukenzoutgehalten waargenomen: Sammersbrug 2.0; Wippolder 1.9; Honselersdijk en Loosduinen 1.7; Naaldwijk, Poeldijk en
Zwartendijk 1.6; Mapolder en Woutersweg 1.4; Kwintsheul en Poelmolen 1.3; Oranjesluis en Westerlee 1.2; 's-Gravenzande en Nol 1.1; Kastanje Wetering en Haantje 0.9;
Hoornse Vaart, Leidse Vliet, Rodenrijse Vaart, Veenweg (Nootdorp) en Vlaardingse
Vaart 0.8 gram per liter.
In de omgeving van Maasland, waar ook dit jaar de zouttoestand zeer onbevredigend
was, werden de hoogste zoutgehalten iets later bereikt. Van 15 t/m 23 Juni werden de
volgende gehalten gevonden: Zuidbuurt 2.7; Bonervliet 1.7; Oostgaag 1.5; Weverskade
(Tol) 1.1. Bij de Oostgaag en Weverskade (Tol) zijn daarna de zoutgehalten flink gedaald, maar bij de Zuidbuurt en Bonervliet zijn de gehalten vrijwel steeds hoog gebleven, zoals uit de volgende waarnemingen blijkt: 1 September resp. 3.1 en 1.2;
6 October 2.1 en 2.0; 17 November 1.5 en 1.4; 22 December 1.2 en 0.9.
Door de ligging langs de Nieuwe Waterweg schommelden de keukenzoutgehalten bij
de Weverskade (Maassluis) en Dwarshaak weer zeer sterk; de hoogst gevonden gehalten waren 3.1 resp. 4.2 gram. Ook het zoutgehalte van het Schiewater vertoonde
vrij grote schommelingen. Op 14 September, 10 November en 15 December werden
toppen gevonden van 0.9 t/m 1.1 gram.
De stijging van de zoutgehalten in het najaar tengevolge van het droge weer is over
het algemeen niet groot geweest, doch plaatselijk liepen de gehalten toch weer op tot
0.8 gram: 20 October Hoornse Vaart en Mapolder; 27 October Naaldwijk en Poelmolen;
1 December Honselersdijk en Zwartendijk. Ook in de omgeving van Rotterdam, waar
men vrijwel steeds over relatief goed water kan beschikken, liepen toen de zoutcijfers
iets op. In December werd in de Rotte een gehalte van 0.6 gram gevonden.
Er werden dit jaar voor de practijk 300 watermonsters op keukenzout onderzocht.
F. ONDERZOEK IN VERBAND MET DE WATERHUISHOUDING.
1. Onderzoek naar de water- en luchthuishouding van de grond.
In de loop van het voorjaar werd een aanvang gemaakt met het regelmatig onderzoek
van de grondwaterstand, de vochttoestand, de redoxtoestand en de luchtsamenstelling
op verschillende diepten van een 6-tal van de beste bodemtypen, t.w. 2 gorstypen
(Honselersdijk, De Lier), een opgevaren (Honselersdijk), een zand- ('s-Gravenzande),
een klei- (Pijnacker) en een veengrond (Rotterdam). Op ieder bedrijf op deze bodemtypen werden een tomatenwarenhuis, een druivenkas en opengrond in beschouwing
genomen, zowel wat de bovengenoemde bodemtoestand als wat de stand van de gewassen betreft.
Globaal gesproken kunnen de volgende conclusies worden vermeld:
a. Het slootwaterpeil was in alle gevallen practisch constant in tegenstelling tot de
grondwaterspiegels, die bijna alle althans onder glas begin Juli dieper dan 1.20 m
kwamen te liggen (behalve de zandgrond). Op de opengrond bleven ze beter op
peil. De grondwaterspiegels onder glas reageerden vrijwel even snel op regenval
als bij de opengrond.
b. Hoe lichter de grond is, des te sterker lopen de vochtgehalten, zij het met een
geleidelijke overgang, tussen boven- en ondergrond uiteen; een voordeel wat betreft de vroegheid van de betreffende bodemtypen, maar een nadeel in verband met
een regelmatige vochtvoorziening.
c. Opvallend groot was de hoeveelheid water, die in een druivenkas door de onderteelt van bloemkool werd onttrokken. Zonder een tijdige aanvulling zouden de
druiven zeker ernstig van watertekort te lijden hebben gehad.
d. Het bleek zeer goed mogelijk de vochttoestand van de gehele beschikbare grond met
een grondmonsterboortje te beoordelen. Maar al te vaak wordt bij het gieten niet
voldoende op de toestand van de diepere grondlagen gelet. De bovengrond geeft
slechts pen indruk van ± % deel van de gehele profieldiepte, en vormt daardoor
een onvoldoende maatstaf voor het op tijd en in de juiste hoeveelheid toedienen
van gietwater.
e. Grote verschillen in redoxcijfers zijn mede in verband met het weer en vermoedelijk
met de keuze van de gronden niet opgetreden.
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2. Drainage- en Infiltratieproef.
Ook ditmaal was infiltratie tijdens de slavoorteelt niet nodig. Voor de daaropvolgende
tomatenteelt werd gestookt, zodat ook hierbij infiltratie ongewenst was vanwege de
koude, die daardoor in de grond zou worden gebracht. De proef wordt daarom voortgezet in een koud warenhuis.
3. Waterstandsproef in betonnen putten.
Opnieuw werd in de winter 1952-'53 in de waterstandsputten (rioolbuizen) sla geplant
(ras: Meikoningin) nadat de grond gestoomd was. De drie waterstanden werden gecombineerd met drie behandelingen van de grond met organisch materiaal ter hoogte
van de grondwaterspiegel (tuincompost, turfmolm en blanco). De verschillende organische materialen hadden geen invloed op de kg opbrengst, maar wel gaven de waterstanden een belangrijk effect te zien. De hoogste opbrengst werd verkregen bij de
hoogste waterstand (40 cm) en de laagste opbrengst bij de laagste waterstand
(80 cm).
Bij tomaten lag de hoogste opbrengst daarentegen bij de waterstand van 80 cm en de
laagste opbrengst bij die van 40 cm beneden het maaiveld. Het organisch materiaal
heeft geen betrouwbaar effect te zien gegeven.
4. Onderzoek naar de waterhuishouding van de plant.
a. Methoden om de waterbalans van de plant te bepalen.
De opname of afgifte van water door plantenweefsels kan op verschillende wijzen
worden nagegaan. De volgende methoden werden dit jaar toegepast: meten van de
groei, bepalen van de zuigkracht, vaststellen van de openingstoestand van de
huidmondjes.
Voor het meten van de groei werden zelfregistrerende apparaten vervaardigd, die
bij bloemkool en tomaten de omvang van de kolen resp. vruchten kunnen vastleggen
en bij druiven het gewicht van de trossen. Het bleek, dat bij een geringe vochtvoorziening de groei afneemt. Wanneer de planten aan een sterke verdamping worden
blootgesteld, kan zich dit ook voordoen bij een goede vochtvoorziening. Er treedt
zelfs wel een afname in omvang of gewicht op. In verband met verschillen in verdamping vertonen de groeicurven een dagelijkse gang. 's Nachts is de groei sneller
dan overdag. Bij zonnig en droog weer is dit verschil in groei groot, terwijl het bij
bewolkt en vochtig weer slechts gering is.
De zuigkracht van de weefsels en de openingstoestand van de huidmondjes werden
nagegaan bij bloemkool en tomaten. Deze bepalingen verschaffen ons eveneens
belangrijke gegevens.
Bovenvermelde onderzoekmethoden, waarmede men dus de plant de „pols" kan
voelen voor wat betreft de waterhuishouding, zullen worden aangewend bij het
onderzoek naar physiogene afwijkingen, zoals waterziek bij bloemkool, holle stengels bij tomaten en lamsteligheid bij druiven. Vele waarnemingen wijzen erop, dat
deze afwijkingen optreden bij een storing in de waterhuishouding.
Uit een organisch-chemisch onderzoek, dat werd verricht door het Instituut voor
Rationele Suikerproductie te Bergen op Zoom, is gebleken, dat bij bloemkool waterzieke kolen een andere chemische samenstelling bezitten dan gezonde kolen. In de
literatuur worden voor enkele gewassen overeenkomstige chemische veranderingen
beschreven, welke veranderingen werden veroorzaakt door een onvoldoende vochtvoorziening.
b. Waterverbruiksproef bij bloemkool.
Deze proef werd genomen om het waterverbruik bij bloemkool onder glas tijdens de
groei na te gaan in verband met het optreden van waterziek. Voor dit doel werd
continu een voedingsoplossing door een grindcultuur geleid, zodat door regelmatig
de vloeistofstand in een reservoir af te lezen, een indruk werd verkregen over het
waterverbruik. In de periode van 16 April tot aan de oogst ( ± 28 Mei) werd door
10 bloemkoolplanten ± 170 liter vloeistof verbruikt, hetgeen betekent, dat de
planten van een are bloemkool ( ± 420 planten) ± 7 m :! water verbruiken. In de
eerste 10 dagen van deze periode werd per plant per dag 0.29 liter verbruikt, de
daaropvolgende 3 perioden van 10 dagen resp. 0.40, 0.51 en 0.47 liter.
In het begin nam het vloeistofverbruik regelmatig toe als gevolg van de steeds
voortschrijdende vegetatieve ontwikkeling. Ondanks het heldere zonnige weer in de
laatste decade, begon het vloeistofverbruik af te nemen, doordat in alle planten
een kool aanwezig was en er dus geen nieuwe bladeren meer werden gevormd.
Bij een aantal planten trad waterziek op, samenvallend met een paar dagen scherp
zonnig weer, waardoor een sterke verdamping optrad.
Deze proef heeft de mening bevestigd, dat men in kassen en warenhuizen met
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anderingen in weersgesteldheid kunnen grote verschillen in luchtvochtigheid en
verdamping optreden, die door schermen en broezen voorkomen dienen te worden.
c. Waterverbruiksproef bij tomaten.
Evenals bij bloemkool is ook het verbruik van water door tomatenplanten nagegaan. Ook hier vond de proef plaats in een grindcultuur, waarin een voedingsoplossing werd rondgepompt.
Gebleken is, dat het waterverbruik tijdens de vegetatieve groei steeds toenam. Na
het toppen trad een geleidelijke daling in. Zoals voor de hand lag, werd een duidelijke relatie gevonden tussen waterverbruik, luchtvochtigheid, bewolking en verdampingscijfer. Een tomatenplant verbruikte onder deze omstandigheden in het
groeiseizoen (8 Juni—10 October) ongeveer 60 liter water, dat is ruim 200 liter
per raam.
Uit de verkregen resultaten is gebleken, dat vooral tijdens de grootste vegetatieve
ontwikkeling van de plant het regelmatig geven van water van belang is voor het
verkrijgen van een goede productie, daar een plotseling sterke verdamping door
scherp zonnig weer het optreden van afwijkingen als neusrot en waterziek kan
bevorderen,
bloemkoolplanten, die week zijn opgegroeid, erg voorzichtig moet zijn; bij verG. BEMESTINGSPROEVEN.
1. Proeven met kunstmeststoffen.
a.
Druivenbemestingsproef.
In 1953 leverde slechts Frankenthaler een redelijke oogst, de rassen Black Alicante
en Prof. Aberson bleven in productie achter. Bij Black Alicante was dit een gevolg
van het slecht uitlopen van de knoppen en daardoor slechte scheutontwikkeling,
terwijl Prof. Aberson hevig geleden had van chlorose en bladval in het voorgaande
jaar — kennelijk een raseigenschap.
Alleen bij Prof. Aberson gaven grotere stikstofgiften ook een hogere opbrengst,
bij Black Alicante trad zelfs een productievermindering op. Toenemende kaligiften
hadden overal een nadelig effect en magnesium werkte niet duidelijk op de opbrengst.
Doordat het kasklimaat nu beter kon worden beheerst, was ook de zetting goed,
zodat geen éénpitters optraden. Ook lamsteligheid kwam slechts sporadisch voor.
b.
Perzikbemestingsproef.
Alle bomen, die nu dus 4 jaar in het derde warenhuis staan, werden in de grond
van elkaar afgescheiden door asfaltpapier van 1 m hoogte.
Er werd voor het eerst een overbemesting toegediend, daar de groei daartoe een
aanwijzing gaf; er trad bij de laagste bemestingstrap reeds in lichte mate stikstofgebrek op. Er werd voor de drie2 trappen (inclusief 2 x overbemesting) resp.
-45, 90 en 180 gram N per boom (7 m ) toegediend *).
De hoogste opbrengst werd ditmaal verkregen bij 90 gr N, in 1952 bij 60 gr N, toen
de hoogste N trap. Het effect van de kalibemesting was gelijk aan dat van het
voorgaande jaar, de productie daalde met toenemende giften, vermoedelijk mede
gevolg van de nog grote kalivoorraad van de grond.
c.
Tomatenbemestingsproef.
Doordat de teelt laat werd beëindigd konden de resultaten van de proef in 1952
niet tijdig genoeg worden verwerkt om in het jaarverslag van dat jaar opgenomen
te worden.
De hoogste stikstofgift leverde ditmaal niet de hoogste opbrengst in gewicht; deze
kwam van de middelste van de drie trappen. Wel produceerde de hoogste trap het
grootste aantal vruchten, hetgeen betekent dat er meer A en C werden geplukt en
relatief minder B-tomaten. Veel stikstof leverde overigens eveneens veel vruchten
met neusrot en gescheurde vruchten op. Van de overige elementen P, K en Mg had
phosphaat een gunstige invloed op de opbrengst in gewicht en aantal, terwijl het
optreden van groenkragen er door werd verminderd. De hoogste giften kali leverden
een productievermindering op, maar remden het optreden van groenkragen en
scheuren in de vrucht en de kurkwortelaantasting. Van de verschillende magnesiumgiften voldeed de middelste het beste, hoewel bij dit element nergens van
een zeer sterk effect sprake was.
In tegensteling tot 1951 was '52 geen jaar waarin sterk waterziek optrad, zodat een
bevestiging van de gegevens uit 1951 niet mogelijk was.
De proef van 1953 is ook ditmaal om bovenvermelde redenen nog niet gereed.
In het jaarverslag van 1952 staat abusievelijk vermeld voor de hoogste gift 120 gr
N, dit moet 60 gr zijn.
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d. Phosphorbemesting bij het opkweken van tomaten.
Door middel van een proef met phosphorarme potgrond werd nagegaan of door
toediening van phosphor aan die potgrond niet alleen beter plantenmateriaal zou
worden verkregen, maar ook of de opbrengst van dergelijke planten bij het normaal
voortkweken in een stookwarenhuis groter zou zijn. Per m 3 potgrond werd resp.
0, 1 of 2 kg superphosphaat intensief doorgemengd. Bovendien waren er een drietal
objecten, waarbij naast een gift van 1 kg superphosphaat de volgende behandeling
werd toegepast: planten tijdens het opkweken 6 maal bespuiten met 0.2% orthophosphorzuur, of 0.4 % dubbelsuper of 3 maal 10 cm 3 voedingsoplossing (2 delen
mono-ammoniumphosphaat -f- ! deel kalisalpeter) per plant toedienen. Per 32
planten werden de volgende opbrengsten verkregen:
0 kg superphosphaat
74 kg
1 kg superphophaat
93 kg
2 kg superphosphaat
117 kg
orthophosphorzuur
116 kg
dubbelsuper
109 kg
voedingsoplossing
92 kg
De toediening van phosphor aan de potgrond heeft dus een zeer belangrijke invloed
gehad op de opbrengst. Ook het bespuiten van het plantmateriaal met dubbelsuper
en orthophosphorzuur heeft effect gesorteerd. In het laatste geval was dit enigszins verwonderlijk, daar de bladeren na de eerste bespuiting, waarbij in afwijking
met de volgende bespuitingen 0.3 % orthophosphorzuur werd gebruikt, vrij ernstig
verbrand waren. In de literatuur werd echter een overeenkomstige ervaring aangetroffen.
In Amerika is het gebruikelijk bij het verspenen, oppotten of uitplanten, dus bij elk
verplanten, phosphor in opgeloste toestand toe te dienen, opdat de planten sneller
zullen aanslaan. Zij zouden daardoor een snellere start krijgen: ,,starter"-oplossing.
Bij de opkweek in de winter 1953-1954 is het toedienen van phosphor in de vorm
van een dergelijke ,,starter"-oplossing (mono-ammoniumphosphaat) vergeleken met
een overeenkomstige bemesting met dubbelsuper van de grond, waarin de tomatenplanten kwamen te staan. Door het gebruik van radio-actieve phosphor kon worden
vastgesteld, dat de eerste week na het oppotten bij het gebruik van een „startersolution" 4 maal zoveel phosphor werd opgenomen dan bij bemesting met dubbelsuper.
e. Bladbespuiting bij tomaten met opgeloste kunstmest.
Tomatenplanten werden gedurende 7 weken na het uitplanten op 1 Juli tweemaal
per week bespoten met 1 % Plantfood. Dit is een oplosbare kunstmeststof met
19 % stikstof, 22 % phosphor en 16 % kali. De behandelde planten hadden een
groter percentage vruchtzetting en een vroegere opbrengst dan de onbehandelde
planten. Het percentage vruchtzetting was resp. 72 en 64. Drie weken na het begin
van de pluk was de opbrengst resp. 0.94 kg en 0.56 kg per plant. Daarna werd
het verschil in opbrengst iets geringer.
Daar het aantal proefplanten slechts gering was, moeten deze resultaten als
oriënterend worden beschouwd.
f.

Slabemestingsproef.
Na afloop van de tomatenbemestingsproef 1952 werd opnieuw een slabemestingsproef genomen in de gestoomde grond in de putten. Er werd eind Januari geplant.
De mestgiften van de drie trappen van elk der elementen N, P, K en Mg waren
tot de helft van die van 1951 teruggebracht.
De hoogste stikstofgift bleek nadelig te werken op de grootte van de oogst. De
hoogste phosphorgift en de gemiddelde kaligift werkten daarentegen gunstig.
Magnesiumgiften werkten nadelig.
Het optreden van ,,'t rand" nam toe bij een vergroting van de phosphor-, kali- en
magnesiumgiften en af bij een toename van de stikstofgift. Dit laatste als gevolg
van het achterblijven in ontwikkeling van de planten met de hoogste N-giften.

g. Bloemkoolbemestingsproef
in verband met klemharten.
Met behulp van radio-actief molybdeen en een Geiger-Müllerteller, in bruikleen
afgestaan door de Stichting Voorlichtingsdienst Superfosfaat te Wageningen, kon
bevestigd worden, dat zowel bij het ras Alpha als bij Veentjes de pH van de opkweekgrond voor deopname van molybdeen van groot belang is. Van de drie verschillende pH-trappen (3.5, 4.9 en 5.8) werd bij de laagste het meeste Mo in de
plant aangetroffen.
Dat juist de planten van de laagste pH-trap het meeste Mo hadden opgenomen in
de 4 dagen dat er gemeten kon worden, moet verklaard worden uit het feit, dat
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deze planten in de zure grond steeds een tekort aan dit element hebben gehad.
Door nu molybdeen aan de grond toe te voegen, blijkt de plant hiervan snel op te
kunnen nemen, voordat de grond het vastgelegd kan hebben. Dit verklaart tevens
het succes van de Mo-bemesting van opkweekgrond.
Verder kwam naar voren, dat het groeipunt meer molybdeen bevatte dan het
oudere blad.
Bloemköolbemestingsproef
in verband met waterziek.
In nulpotten met lichte humusarme zandgrond, kleigrond en veengrond werd zowel
bij hoge als bij lage zoutconcentratie en bij normaal en veel stikstof het optreden
van waterziek bij bloemkool nagegaan. Ook werd een aantal planten, zowel in de
humusarme zandgrond als in kwartszand, met en zonder borium geteeld, waarbij
met gedestilleerd water werd gegoten.
De resultaten lieten zien, dat verschil in zoutconcentratie geen invloed had,
evenmin als de verhoogde stikstofbemesting. Dit moet veroorzaakt zijn door het
uitblijven van de werking van de extra stikstofgift (weke groei) en van de verhoogde zoutconcentratie (groeiremming). Alle planten groeiden reeds in een iets
te rijk milieu, waardoor reeds bij de aanvang een groeiremming optrad en waardoor juist een te stevig gewas ontstond.
De waterhuishouding van de grond had wel effect op het optreden van waterziek;
daar waar deze niet in orde was trad het verschijnsel het sterkst op. Door een
foutieve behandeling vond dit in de veengrond plaats en niet in het zand, zoals
verwacht mocht worden. Waar in de zandgrond en het kwartszand geen borium
werd toegediend en met gedestilleerd water werd gegoten, traden op waterziek
gelijkende verschijnselen op. Deze waren evenwel toch niet identiek daarmee; de
verkleuring op de kool was meer chocoladekleurig en ook de bladranden verkleurden hierbij met gele en rode randen.
Bij zeer veel planten van alle groepen trad een waterachtige plaatselijke verkleuring, later overgaand in necrose op de hoofdnerf, op. Vooral het jonge blad vertoonde deze afwijking in sterke mate.
Gelijktijdig met deze proef werd ook de invloed van groeistofbespuitingen en dekken
van de kool onderzocht (zie blz. 45).
Proeven met sporenelementen.
In de eerste plaats werden er proeven met Frit (Ferro Enamels) genomen. Met dit
sporenelementenmengsel werden oriënterende practijkproeven opgezet met hoeveelheden variërende tussen 0.35 en 3.5 kg per are. Gebleken is, dat de beste resultaten
werden geboekt op klei- en zandgronden, hetgeen waarneembaar was in de stand
van de gewassen. Hoeveelheden geringer dan 1 kg per are sorteerden geen effect,
terwijl hoeveelheden tot 3.5 kg per are geren schade veroorzaakten.
Ook zijn proeven genomen met 12-10-18 -f sporenelementen (A.S.F.).
Bij oriënterende proeven, die met deze meststof in de practijk werden opgezet, bleek
in de meeste gevallen geen verbetering van bladkleur te kunnen worden opgemerkt;
slechts in enkele gevallen werd een zeer geringe verbetering geconstateerd.
Proef met Meekaarde.
Nagegaan werd of verbrande bleekaarde gebruikt kan worden ter bekalking van
zure gronden. Afhankelijk van de zuurgraad van de grond, werd in een tiental
gevallen in de practijk op een vakje van 14 m 2 20 à 90 kg bleekaarde door de
grond gewerkt. Deze behandeling heeft in alle gevallen (dit is bij de gewassen
sla, tomaten, komkommers, tuinbonen en aardappelen) even goed voldaan als de
bekalkingen, die daarnaast werden toegediend.
Een proef met tomaten in potten heeft eveneens aangetoond, dat bleekaarde ter
bekalking kan worden aangewend. Daar er zeer grote hoeveelheden moeten worden
gebruikt, stuit de practische toepassing echter op bezwaren.
2. Proeven met organische mest.
Huisvuil en stro met ureum 'als broeimest.
Evenals in voorgaande jaren werden zowel bij de teelt van warme sla gevolgd
door komkommers, als bij de teelt van alleen komkommers, een aantal soorten
broeimateriaal onderling vergeleken.
1. Paardenbroeimest (60 k g per raam). Deze broeide goed en gaf een goede kwaliteit dommest. De warme sla gaf op de paardenbroeimest een wat hoger kropgewicht en een wat hoger percentage eerste soort.
2. Tarwestro -f- ureum (15 kg stro -\- % kg ureum per raam). Zowel waar de
ureum oppervlakkig als waar deze in twee lagen was aangebracht, was in het
begin de broei gering. Toen bij de andere broeimaterialen de temperatuur echter
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ging dalen, bleef deze bij de stro-ureum vakken nog stijgen. Men zou hierbij dus
van een langzame en langdurige werking kunnen spreken. Van rand in sla werd
dit jaar geen hinder ondervonden, waarschijnlijk mede doordat de ureum in
opgeloste vorm werd toegediend en doordat het stro een wat hoger vochtgehalte
had dan vorig jaar.
3. Verse V.A.M, compost of huisvuil broeimest. De broei van dit materiaal was
vrijwel gelijk aan de broei van paardenbroeimest. Soms was, speciaal in de
beginperiode, de temperatuur iets hoger. Na chemisch onderzoek bleek, dat de
dommest van dit materiaal vaak 2—3 % koolzure kalk en slechts zeer weinig
voedsel bevatte. De wat lichtere bladkleur van de komkommers kan hiermede
verband houden.
4. Mengsel van roggestro -\- ureum en verse V.A.M.-compost (hoeveelheid stro is
Yi van het compostvolume). Bij dit mengsel hield de broei steeds het midden
tussen die van de beide bestanddelen afzonderlijk. Juist in menging zier. we
daarom veel mogelijkheden.
Verder bleek bij de temperatuurmetingen duidelijk, dat de broei zeer sterk samenhangt met de buitentemperatuur. Hoe kouder het was, des te minder de broeimest
werkte. Vandaar dat bij de in het voorjaar opgezette proef de verschillen tussen de
diverse broeimaterialen ook veel groter waren dan bij de winterproef.
Uit koolzuurgasmetingen bleek, dat er in het voorjaar en in de zomer tussen de
hoeveelheid ontwikkeld koolzuurgas en de grondtemperatuur een duidelijk verband
bestond. In de winter was dit verband niet aanwezig. Hieruit kan de conclusie
getrokken worden, dat 's winters andere factoren dan de broei een grotere invloed
op de grondtemperatuur hebben en dat vooral in de winter de isolerende werking
van het broeimateriaal (isolering van koude uit de ondergrond) belangrijker is.
b.

Potgrondproef.
Dezelfde mengsels van V.A.M.-zomer- en V.A.M.-wintercompost (Schiedam) als in
1952, werden ook ditmaal gebruikt om sla en tomaten in op te kweken. Bovendien
werden de tomaten uitgeplant in een stookwarenhuis en de productie gecontroleerd.
Zomercompost bleek voor tomaten ongeschikt; het was sterk gereduceerd tijdens
de bewaring bij de V.A.M. Later bij de opkweek van slaplanten, toen de zomercompost goed doorlucht was geweest, was van een nadelige werking niets meer
te bespeuren. De opkweek van de slaplanten in de mengsels verliep over het algemeen vrij goed en overigens zo snel, dat er van de zeer geringe verschillen die
optraden, weinig te zeggen valt.
Bij de tomaten waren de mengsels 1 deel V.A.M. : 1 deel Maaszand : 5 delen turfmolm en 1 deel V.A.M. : 1 deel Maaszand : 7 delen turfmolm de beste. Ze leverden
de mooiste planten met de grootste productie. Weglating van het Maaszand of vervanging daarvan door duinzand had' een nadelige invloed op de groei en de productie, evenals het weglaten van het V.A.M.-materiaal. Dit laatste veroorzaakt een
grote gevoeligheid in de voedingstoestand van de kweekgrond.

c. Proef met
structuurregelaars.
Krilium, Aerotil en Agrilon werden in afzonderlijke gevallen in een aantal practijkproeven onderzocht op klei- en veenkleigronden (sla en tomaten).
Bij sla werd een vervroeging en vergroting van de oogst waargenomen op slibhoudende veen- en op kleigrond.
Bij tomaten was alleen het gewas op de behandelde veenkleigrond duidelijk fijner
van blad, in de productie werden echter geen belangrijke verschillen aangetoond.
In bijna alle gevallen was een duidelijk effect op de structuur merkbaar en wel
des te sterker naarmate een dikkere grondlaag was bewerkt.
H. GEWASANALYSE.
1. Smaakonderzoek bij Victoria (Witte Alicante).
Op een aantal bedrijven waar bovengenoemd ras geteeld wordt, werd een onderzoek
naar de smaak ingesteld. Door middel van de refractometer werd verder beoordeeld,
of er verband tussen de smaak en het ,,suiker"gehalte (droge stof) bestond.
Evenals dit bij trossen van andere rassen het geval is, bleek het ,,suiker"gehalte in
een bepaalde kas te variëren, b.v. van 11.8 tot 14 % en van 15.9 tot 17.9 %. Naarmate
de productie hoger lag, waren de druiven minder zoet. In verband met de stijging van
de prijzen voor witte druiven in October, tracht men dikwijls door onderteelten het
oogsttijdstip te verlaten. Dit zal de rijpheid eveneens ongunstig beïnvloeden.
Indien bij een tros een gemiddeld droge stofgehalte van 16 % bereikt werd, voldeden
de druiven aan normaal te stellen consumptie-eisen. Het verheugt ons dan ook, dat
in het aanstaande seizoen het minimum droge stofgehalte van 14 tot 16 % zal worden
opgevoerd.
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2. Het „sulker"gehalte van druiven.
Bij bepalingen vanaf 50 dagen na de bloei bleek het ene ras een veel snellere stijging
van het „suiker"(-droge stof)gehalte te vertonen dan het andere.
Bij Prof. Aberson zien we een regelmatige snelle stijging van 4 Juni—24 Juli van 43
tot 23.5%, dat is 0.38% per dag. Dit ras kan zeer gemakkelijk een hoog droge stofgehalte bereiken.
Bij Willem Verheul zien we van 4 Juni—15 Augustus een regelmatige maar vrij langzame stijging, n.1. van.4.2 tot 14.2%, dat is 0.18% per dag. Na 31 Juni neemt het
droge stofgehalte niet meer toe, de bessen worden zacht. Dit ras kan zeer moeilijk
een hoog droge stofgehalte bereiken.
Bij Muscaat van Alexandrie kän de toename in 3 perioden worden ingedeeld:
1. Langzame toename, 0.08% per dag,van 29Juni—10 Juli.
2. Snelle toename, 0.26% per dag,van 10Juli—15 Augustus.
3. Langzame toename, 0.11% per dag, tot de oogst ( = 10 October). Op dit moment
bedraagt het droge stofgehalte 20.4%.
3. Het „suiker" gehalte van pruimen.
Ook hier bleek het „suiker"( = droge stof)gehalte toe te nemen met toenemende rijpheid, van halfrijp over plukrijp tot consumptierijp met ± 3%. Deze toename was
groter naarmate de smaak van de vrucht beter was en uiteindelijk een hoger droge
stofgehalte werd bereikt.
Toename bij June Blood met 1.3% tot 12.5%, bij Ontario met 3.8% tot 20.0 %.
Hier zien we ook weer een duidelijke correlatie tussen droge stofgehalte en smaak.
4. Het ,,suiker"gehalte van perziken.
Het „suiker"(= droge stof)gehalte van verschillende rassen bleek van halfrijp over
plukrijp tot consumptierijp toe te nemen met 1.0—1.4 %. Tevens bleek een duidelijke
correlatie te bestaan tussen smaak en droge stofgehalte, b.v. Montagne 12.7 en Amsden 9.7 %.
Verschillende plaatsen aan één vrucht toonden duidelijke verschillen in droge stofgehalte.
I. PHAENOLOGISCHE EN KLIMATOLOGISCHE WAARNEMINGEN.
1. Nachtvorstwaarnemingen.
In samenwerking met het K.N.M.I. te De Bilt werden op een aantal bedrijven temperatuurwaarnemingen gedaan bij aardbeien en aardappelen. Het doel hiervan was de
invloed van de ligging van het perceel, de grondsoort en dergelijke bij het optreden
van lage temperaturen na te gaan.
Uit het onderzoek bleek, dat er grote verschillen in temperatuur voorkwamen. Op •
26 April daalde in Pijnacker de temperatuur tot —3.5° C, in 's-Gravenzande daarentegen slechts tot —0.2 en 0.5° C. Op 11 Mei daalde de temperatuur in Pijnacker tot
—4° C. In het Westland daarentegen van —1.6 tot —2.7° C. In het laatste geval werd
geen schade aan bloeiende aardbeien aangericht, wel aan vroege aardappelen. In
Maasland daalde de temperatuur tot —3.5° C, waardoor aardappelen en aardbeien
resp. matig en licht werden beschadigd.
2. Vruchtontwikkeling.
a. Perzik en pruim.
In 1953 werden de resultaten van vorige jaren bevestigd. Bij een vergelijking van
de vruchtontwikkelingsduur van Amsden in een stookkas en in een koud warenhuis
bleek de vruchtontwikkeling in de stookkas iets (n.1.3 dagen) korter te duren.
De embryo- en endospermontwikkeling en het verharden van het pericarp waren
onafhankelijk van de duur van het zgn. steenvormingsstadium. De endospermontwikkeling begon ± 50 dagen na de bloei, in de stookkas vrijwel gelijk met het
begin van het steenvormingsstadium, in het koude warenhuis 7—10 dagen hiervoor.
Bij de 3 beproefde pruimenrassen June Blood, Golden Japan en Ontario begon de
endospermontwikkeling ± 40 dagen na de bloei, de embryo-ontwikkeling ± 10
dagen later.
b. Druif.
Ook dit jaar bleek de duur van de verschillende groeiperioden sterk afhankelijk te
zijn van de weersomstandigheden.
Bij de druif begint de endospermontwikkeling 30—35 dagen na de bloei. Het
endosperm vult 50 dagen na de bloei de pit geheel. Op dit moment of tot één week
later zien we het embryo verschijnen.
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J. CUI/TUURPROEVEN.
1. Champignonteelt.
In October 1952 is weer met een nieuwe teelt (20e teelt) in de kelders onder het
gebouw begonnen. Öe mest was afkomstig van paarden van een Naaldwijkse vrachtrijder. Door alle mest is tijdens het omzetten gips (25 kg per ton mest) gewerkt. Er
is nog eens een proef genomen om na te gaan of de hoeveelheid broed per oppervlakte
eenheid invloed uitoefent op de opbrengst. Ook is nagegaan of met klei als dekgrond
een grotere oogst zou zijn te verkrijgen, dan met een mengsel van tuingrond (zavel) en
turfmolm.
I
! Gemiddelde opbrengst in grammen/m 2
1 fles broed per m 2
1 fles broed per 2 m 2
1 fles broed per 3 m 2
1 fles broed per 4 m 2
tuingrond (zavel) met turfmolm
klei

6840
4420
3770
3390
3370
2540

Een grotere hoeveelheid broed gaf dit jaar een aanmerkelijk grotere opbrengstvermeerdering dan in 1952. Bij deze proef gaven de veldjes met klei als dekgrond minder
champignons dan die met de dekgrond, die hier steeds werd gebruikt.
Er is besloten de champignonteelt niet voort te zetten.
2. Proeven met bloemen en bloembollen.
a. Winterbloei van gladiolen.
Dit j a a r werd de proef voortgezet met de rassen Allard Pierson, Circe en Happy
End. Om de ontwikkeling terug te houden werden de knollen, evenals vorig jaar, tot
6 weken voor het planten bij 3° C bewaard, daarna tot aan het planten bij
± 20° C. De knolmaat was 14 en op. Er werd geplant op 31 Juli, 10 Augustus en
20 Augustus. Vanaf 15 October werd een deel der planten belicht met hoge drukkwiklampen (H02ooo)- Een ander deel werd wekelijks met een 10% suikeroplossing
bespoten.
De planten uit deze beide groepen ontwikkelden zich iets zwaarder dan die uit de
controle groepen. De gunstige invloed van de belichting en de suikerbespuiting
op het uitgroeien van de bloeiwijze bleef dit jaar echter achterwege. Door het
warme najaar hebben deze behandelingen het verdrogen van de bloeiwijze waarschijnlijk niet kunnen voorkomen. Bij de vroegste zaaidatum was deze verdroging
het geringst. De oogst viel hierbij echter grotendeels voor 1 December.
b. Vroegbloei bij Wedgwood iris.
De goede resultaten, die de laatste jaren bereikt zijn met betrekking tot de zeer
vroege bloei van Wedgwood iris werden alle verkregen bij de teelt in kisten. Om
na te gaan of gelijke resultaten bereikt kunnen worden bij de teelt in de vollegrond
van een warenhuis, werd dit jaar een proef opgezet. Door bemiddeling van het
Proefstation voor de Bloembollenteelt verkregen wij een partij bollen, die op 18
Augustus 1953 waren gerooid. Op genoemd Proefstation ontvingen deze bollen
daarna een temperatuurbehandeling, die bestond uit 2 weken 30° C, gevolgd door
9° C, totdat de bloem geheel in de bol gevormd was. Dit was op 10 November het
geval. Direct daarna werd de partij geplant. Hierbij zijn de bolmaten 9 en 10 en op
vergeleken.
De ontwikkeling van het gewas was snel en goed. Begin Januari 1954 werden de
eerste bloemen geoogst. Deze waren van een goede kwaliteit. De eersts indruk is,
dat bolmaat 9 goed bruikbaar is.
c. Bewaartemperatuurproef
met Freesia.
In Mededeling no. 74 van het Plantenphysiologisch Laboratorium te Wageningen
wordt als beste behandeling ter verkrijging van een zo vroeg mogelijke bloei van
Freesia hybr. ras Buttercup een bewaring van de knollen gedurende 10 weken bij
31° C, gevolgd door 4 weken bij 13° C genoemd. Er moet dan op 1 September geplant worden. Hoewel de kwekers in het algemeen prijs stellen op een vroege bloei,
wordt toch zeer zelden dit voorschrift opgevolgd. In het algemeen laat men de
knollen beduidend langer bij 31° C staan en deze worden daarna zeer sporadisch
gekoeld. Dit was aanleiding om een proef op te zetten om na te gaan of genoemde
bewaarmethode, in verband met de mate van opkomst voor de practijk bezwaren
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heeft of bij de tegenwoordige cultuurmethode overbodig is geworden. Daarnaast
wordt nagegaan of ook andere rassen op gelijke wijze op deze methode van bewaren
reageren.
In de proef zijn opgenomen de rassen Buttercup, Blauwe Wimpel, Oranje Zon,
Snow Queen en White Madonna. De knollen werden gedurende 9, 11, 13, 15 of 17
weken bij 31° C bewaard, gevolgd door 0, 2 of 4 weken bij 13° C. Op 1 September
werden zij in de vollegrond van een serre geplant.
De volledige resultaten zullen pas na het beëindigen van de proef omstreeks April
te beoordelen zijn. Toch kan reeds worden medegedeeld, dat het koelen een belangrijke invloed op de vroegheid heeft uitgeoefend. Hoe langer gekoeld is, des te vroeger was de bloei. De voorlopige indruk is, dat een bewaring gedurende 11 of 13
weken bij 31° C de beste kwaliteit bloemen leverde. Alle rassen reageerden op
overeenkomstige wijze. Zelfs bij de kortste bewaring bij 31° C (9 weken) werd nog
een goede opkomst verkregen.
d. „Verpoppen" van Freesiaknollen.
In het vorig jaarverslag werd vermeld wat onder het ,,verpoppen" van Freesiaknollen verstaan wordt en onder welke omstandigheden dit plaats vindt. Ook het
doel en de opzet van de proef werden daarin omschreven. De opmerking werd gemaakt, dat bij 13° C de jonge „poppen" het snelst gevormd werden. Deze mening
werd dit jaar bevestigd, zodat aangeraden kan worden om Freesiaknollen, die
moeten verpoppen, weg te zetten bij een temperatuur, die 13° C zoveel mogelijk
benadert. Ook bleek het mogelijk om knollen, die eerst warmte hadden ontvangen,
b.v. 30° C, daarna bij een temperatuur van 13° C te laten verpoppen, mits de
warmteperiode niet langer heeft geduurd dan ± 12 weken.
Wordt aan het eind van de bewaarperiode ± 12 weken 30° C gegeven, dan komen
de planten sneller en regelmatiger boven de grond, dan wanneer dit wordt nagelaten. Tussen de rassen onderling werden ten aanzien van het verpoppen bij de
verschillende bewaarmethoden geen verschillen gevonden.
Op 11 Juni 1953 werden de gevormde „poppen" in kisten opgeplant en tot eind
October buiten opgekeekt. Daarna werden de kisten onder glas gebracht. In verband met het zachte najaar werd slechts zeer weinig bijgestookt. De beste planten
ontwikkelden zich uit de poppen, die gevormd waren bij de volgende bewaarmethoden:
1. constant in de bedrijfsschuur;
E. tot 1 Januari in de bedrijfsschuur, daarna 13 weken 30° C;
3. constant bij 13° C;
4. tot 1 Januari bij 13° C, daarna 13weken 30° C.
De in de proef opgenomen rassen Buttercup, Blauwe Wimpel, Oranje Zon, Prinses
Marijke en Caro Carlee bloeiden na genoemde 4 behandelingen tussen half November en half December. Van de genoemde behandelingen gaf de laatste de vroegste
bloei, gevolgd door resp. 2, 3 en 1. De kwaliteit was voldoende.
e. Bewaartemperatuurproef
met Brodiaea.
Op verzoek van het Proefstation voor de Bloembollenteelt werd medewerking verleend aan een proef, die tot doel had een vroegere bloei te verkrijgen bij Brodiaea.
De knollen werden bij verschillende, soms wisselende, temperaturen op genoemd
Proefstation bewaard en door ons op 13 December in de vollegrond van kas 7
uitgeplant. Op 13 Augustus werd met de temperatuurbehandeling begonnen.
De vroegste bloei (op 12 Mei) trad op na bewaring gedurende 2 weken bij 20° C,
gevolgd door 9° C. Het grootste aantal bloemen werd geoogst na constante bewaring bij 17° C en na bewaring gedurende 2 weken bij 20° C, gevolgd door 17° C.
Het grootste aantal kralen werd na constante bewaring bij 13° C gevormd. Langdurige bewaartemperaturen van 20° C en hoger hadden zowel op de vroegbloei,
de bloemproductie als de vorming van kralen, een remmende invloed.
3. Het enten van meloenen.
Dit jaar werden in de practijk en op het Proefstation wederom op beperkte schaal
geënte meloenen geteeld. De resultaten waren zeer wisselvallig, al naar de omstandigheden. Het regelen van de groei van ent en onderstamblad is en blijft een zeer secuur
werk en mede hierdoor vallen de resultaten soms tegen. Deze zomer werd ook de
indruk verkregen, dat de onderstam Cucurbita pepo var. ovifera buiten de bak wat
minder goed groeide dan in de bak. Al met al ziet het er niet naar uit, dat het enten
van meloenen een algemeen toegepaste cultuurmaatregel wordt.
Ook wordt wel beweerd, dat de smaak van geënte meloenen aanzienlijk minder is dan
van ongeënte. Op het Proefstation werden daarom enige malen smaakproeven genomen. Soms was de smaak van de geënte minder en soms beter. Dat de smaak van
de geënte meloenen in het algemeen minder is, werd hierbij dus niet bevestigd.
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4. Teeltwijze van druiven.
Teeltwijze en vruchtzetting van Muscaatdruiven.
In de practijk was dit jaar op vrijwel alle bedrijven de vruchtzetting goed. Het
blijkt steeds meer, dat wanneer men aan de speciale eisen, die dit ras tijdens de
bloei stelt, voldoet, men van een goede vruchtzetting verzekerd kan zijn. Om geen
last van het rotten van de trossen te ondervinden en om de bessen langer gelegenheid tot kleuren te geven, kan men stoken in de maanden September en October
en een rijpingssnoei toepassen. Deze handelwijze heeft in 1953 goed voldaan.
De Muscaatbomen in de stookkas werden gerooid.
Bij de in 1951 aangevangen onderstammenproef in de betonnen bakken liepen dit
jaar de bomen aanvankelijk slecht uit. Een bijkomend verschijnsel was, dat veel
trossen onvoldoende ontwikkeld waren. Voor de bloei vielen deze trosjes van de
bomen. Onze indruk was, dat het verschijnsel nauw samenhing met een te droge
grond in de winter of het vroege voorjaar. Doordat de bomen niet alle in dezelfde
mate van de verdrogingsverschijnselen te lijden hebben gehad, waren de resultaten
van de proef dit jaar minder betrouwbaar. De productie op Forster's White Seedling
was het hoogst, terwijl bovendien de lamsteligheid zeer gering was.

Serie

Forster's White Seedling

Gewicht van het
snoeisel
in grammen
per boom

Gewicht van de
druiven
in grammen
per boom

Percentage
lamsteligheid

890
908
866
748
915

3712
2974
3660
4096
2770

0.5
3.2
3.5
0.7
2.7

b. Gordelen van druiven.
Bij een practijkproef met Black Alicante in een koude kas bleek, dat het gordelen van druiven vroeg moet worden uitgevoerd, dat is ± 4 weken na het
krenten. Het gordelen moet alleen bij krachtig groeiende scheuten worden toegepast.
Bij zwakke groei van de betreffende scheuten gaf het gordelen een verlatend effect.
c. Grondafdekking met turf molm in druivenkassen.
Het aanbrengen van turfmolm over de kasgrond na het krenten heeft bij Golden
Champion druiven geen gunstig resultaat opgeleverd. De productie was in het
afgedekte gedeelte van de kas ruim 10 % lager. De groei van de druiven was in
het met turfmolm afgedekte deel van de kas van het begin af minder.
5. Teeltwijze van tomaten.
a. Het dieven van tomaten.
In deze proef werd nagegaan welke invloed het op verschillende wijzen dieven van
tomaten heeft op de vruchtzetting, opbrengst en sortering. De verschillende wijzen
van dieven waren:
1. Dieven verwijderen als deze 3—5 cm lang zijn.
2. Dieven verwijderen als deze 8—10 cm lang zijn.
3. Dieven verwijderen als deze 12—15 cm lang zijn.
4. Alle dieven verwijderen als de grootste 8—10 cm lang zijn (= normaal dieven).
De trosdieven, die veel sneller groeien, mochten bij de betrokken series steeds eens
zo lang zijn als hierboven vermeld.
Bij de series 2 en 4 (dieven 8—10 cm lang) werd een opbrengst van 59 kg en bij
de andere series een opbrengst van 46 kg verkregen. Alhoewel het nog de vraag
is, of dit grote verschil alleen door de wijze van dieven teweeg gebracht is, wijst
dit er toch wel op, dat zowel te klein dieven als het te groot laten worden, een ongunstige invloed heeft. De hogere opbrengst werd niet in de eerste plaats veroorzaakt door een betere vruchtzetting, doch vooral doordat de vruchten wat grover
uitgroeiden. Doordat de proef pas aanving tijdens de bloei van de eerste tros, kon
de vroegheid er niet door worden beïnvloed.
b. Het enten van tomaten op onderstammen, die resistent zijn tegen „knol" en
kurkwortel.
In aansluiting op het onderzoek in 1952 werd dit jaar een proef genomen, waarbji
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verschillende entmethoden vergeleken werden. De volgende entmethoden werden
toegepast:
enten in een jong stadium,
enten In een ouder stadium en
okselspleetenting.
Hoewel de verschillen niet groot waren, krijgt men de indruk, dat het enten In een
jong stadium de beste resultaten geeft.
Tevens bleek bij deze proef weer zeer duidelijk, dat de opbrengst van op „knol"resistente onderstammen geënte planten aanzienlijk hoger ligt dan die van ongeente planten, indien uitgeplant is in grond, die met het wortelknobbelaaltje besmet is.
Dit jaar werd een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheid van
het enten van tomaten op kurkwortelresistente onderstammen. Hiertoe werden
een 30-tal vertegenwoordigers van de familie der Solanaceeën in botanische tuinen
verzameld en uitgezaaid. Op de jonge planten, die hieruit verkregen werden, werden
tomaten geënt. Indien de ent aansloeg, werden de geënte planten uitgeplant in met
kurkwortel besmette grond. Aan het einde van de teelt werden de wortels beoordeeld en de groeikracht van de geënte plant. Van de 30 Solanaceeën voldeden
er 2 wat kurkwortelresistentie en groeikracht betreft. Het onderzoek wordt op
grotere schaal voortgezet.
c. Winterteelt van tomaten.
In het vorige jaarverslag werd reeds vermeld, dat begin Augustus een proef was
uitgezet met de rassen Single Cross, Dwarf Gem en stam ZZ. Beide laatstgenoemde
rassen zijn zelftoppers, die waarschijnlijk de vroegste oogst geven als men in het
geheel geen dieven aanhoudt. Ook heeft men dan een zeer korte oogstperiode en
krjjgt men iets grovere vruchten. Door de plantafstand nauw te nemen, kan dan
toch nog een vrij hoge opbrengst verkregen worden. Suikerbespulting heeft bij
deze proef geen duidelijk effect gehad.
Nadat de winterteelt was opgeruimd, werden ter plaatse weer vroege stooktomaten
geteeld. Deze groeiden, waarschijnlijk onder invloed van de voorafgegane winterteelt, minder goed en hadden vooral van mozaiek en kurkwortel te lijden.
d. Het aangieten van tomaten met warm water.
Tomatenplanten, die in te koude grond (10° C) waren opgepot, werden tien dagen
na het oppotten met 70 cc water per plant aangegoten. De temperaturen van dit
water waren 30, 40, 50 en 60° C.
Enerzijds bleek, dat door gebruik van warm water de grondtemperatuur naar verhouding weinig stijgt. Anderzijds bleek, dat water van 40° C het beste resultaat
gaf. Waarschijnlijk is bij het water van 50 en 60° C wortelbeschadiging opgetreden.
Naarmate men meer water geeft, zal men met water van hogere temperatuur
voorzichtiger moeten zijn.
e. Regeling van de grondtemperatuur bij de opkweek van tomaten.
Op een aantal bedrijven in de practijk werd gedurende de opkweekperiode de temperatuur van de opkweekgrond (meest in potten) gemeten. Hierbij bleek duidelijk,
dat 15° C (bij belichte planten eventueel 16° C) de gunstigste grondtemperatuur
was. Ook bleek, dat de tomaten op zeer veel bedrijven nog in te koude grond worden opgepot. Gevallen met een positief te hoge grondtemperatuur (18° C en hoger)
kwamen er in de winter 1952-'53 slechts enkele voor, in de winter 1953-'54 echter
des te meer. In dit laatste geval krijgt men ijlgroeiende planten.
Te koude grond heeft een slecht aanslaan en slecht doorgroeien van de planten
tengevolge. De plantep nemen onvoldoende phosphor op met paarskleuring als
gevolg. Bij zeer lage grondtemperatuur (beneden 12° C) ziet men ook, dat de zaadlobben voortijdig geel worden en afsterven. Op de afgestorven zaadlobben treedt
later vaak Botrytis op. De zaadlobben gaan dus wegrotten en het gevaar is hierbij
groot, dat de rotting zich op de poot voortzet. Dit laatste vooral als diep geplant
wordt. Tenslotte zij nog opgemerkt, dat slechte phosphorvoeding een zeer ongunstige invloed heeft op tros- en bloemvorming.
Het is dus van groot belang van te voren de opkweekgrond op de juiste temperatuur te brengen. Is men echter eenmaal in te koude grond begonnen, dan kan men
door bovengronds wat harder te stoken de grond op temperatuur trachten te krijgen
(dan echter ook gevaar voor ijle planten). Beter is de potten te dopen in water van
b.v. 25° C, waarin wat phosphor is opgelost. Dikwijls worden de potten zonder
meer op de koude grond van de trekkas geplaatst, waardoor gemakkelijk te sterke
afkoeling optreedt.
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6. Teeltmethoden bij herfstsla.
Normaal is, dat de grond voor de teelt van herfstsla slechts oppervlakkig bewerkt
wordt. In een klein proefje werden de volgende behandelingen vergeleken:
a. De grond niet spitten (alleen lichte oppervlakkige bewerking).
b. De grond normaal spitten.
c. De grond normaal spitten en na het spitten nogmaals goed gieten, zodat deze zich
weer sluit.
Aanvankelijk groeiden de planten op de gespitte grond iets sneller. Waar na het spitten
de grond echter niet gegoten was, kwam de groei tegen de oogst tot stilstand met veel
„smeul" als gevolg.
7. Teelt van veldsla.
Op 26 September werd in een kas veldsla uitgezaaid. Gedeeltelijk werd breedwerpig en
gedeeltelijk op rijen uitgezaaid. De zaadhoeveelheden waren 1, 1% en 2 ons per are.
Geoogst werd op 17 December. De oogst was bij de grootste zaadhoeveelheid het
grootst, bij de kleinste zaadhoeveelheid het kleinst. Tussen breedwerpig zaaien en op
rijen zaaien waren geen duidelijke verschillen. Was bij op rijen zaaien de afstand echter
wijder dan 15 cm, dan daalde de opbrengst.
K. PHYSIOLOGISCH ONDERZOEK.
1. Vernalisatie van andijvie.
Buiten opgekweekte andijvieplanten werden, om het vroegtijdig doorschieten tegen
te gaan. bespoten met groeistoffen in verschillende concentraties. De opkweekperiode
van de planten viel te laat. Daardoor traden noch bij de onbehandelde, noch bij de
behandelde planten schieters op.
2. Wortelontwikkeling by tomaten.
In het afgelopen jaar is getracht een indruk te verkrijgen van de wortelontwikkeling
bij tomaten. Daartoe werd in een loopgraaf een ijzeren raam geplaatst, waarin zich 3
glas vensters bevonden. Begin April werden op een afstand van 10 cm midden achter
elk venster ± 6 weken oude tomatenplanten geplant (ras Potentaat).
In de eerste weken verliep de groei van de wortels zeer snel ( ± 2.8 cm per etmaal).
Na een week begonnen de meeste wortels bovendien zijworteltjes te vormen, terwijl de
lengte van de grotere wortels aanvankelijk nog toenam tot ongeveer 6 weken na, het
planten (aanvang bloei eerste tros). Bij deze wortels werd vanaf dat moment practisch geen lengtegroei meer waargenomen, maar wel diktegroei. De gemiddelde lengte
van deze wortels bedroeg toen ± 60 cm. Geleidelijk kwam ook de groei van de zijwortels tot stilstand. Tegen het einde van de oogst trad een kortstondig herstel van
de wortelgroei op. Waarschijnlijk kwam er toen weer een groter deel van de assimilaten
voor de wortelgroei beschikbaar.
De grootste diepte door de wortels bereikt, bleek ongeveer een meter te bedragen,
hetgeen overeenkomt met de grondwaterstand.
3. Invloed van temperatuur en licht op de ontwikkeling van stooktomaten.
Een afgesloten warenhuiskapje was aan één zijde beschaduwd en aan de andere zijde
niet. Aan de beschaduwde zijde lagen bovendien de verwarmingsbuizen, zodat de combinaties „donker-warm" en „licht-koud" ontstonden. Bij eerstgenoemde combinatie
mislukte de eerste tros totaal en de tweede gedeeltelijk. Dit had aldus een ongunstige
invloed op opbrengst en vroegheid.
4. Invloed van temperatuur en licht op de phosphoropname door
jonge tomatenplanten.
Met behulp van een door de A.S.F, welwillend voor dit doel afgestane Geiger-Müller
teller was het mogelijk het verloop van de phosphoropname, door de plant onder verschillende omstandigheden te volgen.
Wanneer de radio-actieve phosphor als „starter"-oplossing (mono-ammoniumphosphaat) gegeven was bij het oppotten, namen belichte planten hiervan in de eerste week
na het oppotten ruim dubbel zoveel op als de onbelichte planten. Indien de radioactieve phosphor als dubbel super aan de grond werd toegediend konden de belichte
planten hiervan in de eerste week na het oppotten slechts weinig opnemen. Bij het
gebruik van een „starter"-oplossing bedroeg de opgenomen hoeveelheid phosphor n.1.
het viervoudige (zie blz. 24).
Door het abnormaal zachte najaar kon slechts een verschil in grondtemperatuur van
pi. m. 1.5° C worden teweeg gebracht. Toch werd nog een zeer belangrijk verschil in
phosphoropname geconstateerd. Bij een gemiddelde 'grondtemperatuur van pi. m. 18°
C werd gedurende de eerste 2 weken na het oppotten bijna 80 % meer phosphor opgenomen dan bij een gemiddelde grondtemperatuur van pi. m. 16.5° C.
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5. Proeven met belichting en toediening van voedingsstoffen aan het blad.
a. Invloed van verschillende factoren op het resultaat van de belichting bij tomaat.
Bij deze proef werden de potmaat, de zaaidatum en de intensiteit van de belichting
gevarieerd.
Het effect van de potmaat was niet bijzonder duidelijk. Er was echter een tendens
merkbaar, dat een grotere potmaat (12—14 cm) gunstiger was naarmate de opkweekperiode langer duurde.
In de winter 1952—'53 heeft vervroeging van de zaaidatum bijzonder gunstig gewerkt. Dit houdt waarschijnlijk verband met het extra koude najaar, waardoor de
groei geremd werd. Vervroeging van de zaaidatum van 14 November tot 4 November of van 4 November tot 25 October had ongeveer hetzelfde effect als het belichten van de planten bij de eerstgenoemde zaaidata.
Evenals reeds eerder in de practijk geschiedde (zie jaarverslag 1952) werd het
railssysteem toegepast ter verkijging van een hogere lichtintensiteit zonder dat
hiervoor meer lampen nodig zijn. Merkwaardig is, dat bij een namiddag-belichting
(van 12 uur 's middags tot middernacht) een veel beter resultaat werd verkregen
dan bij een voormiddag-belichting (van middernacht tot 12 uur 's middags). Bij
namiddag-belichting werd gedurende de eerste 4 weken van de oogst bijna 200
gram per plant meer geplukt dan bij voormiddagbelichting. Wellicht hangt dit
samen met de in de namiddag gemiddeld hogere temperatuur.
b. Belichting van tomaten in de practijk.
Bij planten, die laat waren opgepot, pi. m. 10 Januari, (opkweek in grondpotjes of
ruim verspenen 7 x 7 cm), werd belichting tot het uitplanten vergeleken met belichting tot het oppotten en zgn. „aflopende" belichting (hierbij werd na het oppotten de belichtingstijd geleidelijk verkort om de overgang minder groot te
maken).
Er bleken practisch geen verschillen tussen deze behandelingen te bestaan, zodat in
gevallen waar laat wordt opgepot volstaan kan worden met belichting tot het oppotten, waardoor aanzienlijk minder lampen nodig zijn.
Bij deze proeven bedroeg de meeropbrengst per plant pi. m. 220 gram.
Inplaats van het railssysteem werd in de practijk ook het zgn. omhangsysteem toegepast.Hierbij worden de H02ooo-lampen (450 W) regelmatig van de ene zijde van
de serre naar de andere zijde verhangen. Technisch is dit systeem eenvoudiger te
verwezenlijken; men heeft geen moeilijkheden met draadverbindingen en montage
van voorschakelapparatuur. Een goede lichtdichte afscheiding tussen beide zijden
van de kas is echter absoluut noodzakelijk. In de practijk is gebleken, dat verduisteringsstof hiervoor goed voldoet.
c. Belichting en suikerbespuiting bij kaskomkommers.
1. Vergelijking belichtingstijd.
Met behulp van het railssysteem werd belicht van 0—12 en 12—24 uur. De
planten die van 12—24 uur, dus na de middag, waren belicht, gaven de beste
resultaten. Deze planten waren bij de beëindiging van de belichting belangrijk
groter dan de voor de middag belichte planten. De vroege opbrengsten bij deze
beide tijdstippen van belichting ontliepen elkaar echter weinig.
2. Invloed van belichting en suikerbespuiting na het uitplanten.
Belichting na het uitplanten overdag (8—16 uur) op donkere dagen met hogedrukkwiklampen HO2000 (450 W) gaf een extra verhoging van de vroege opbrengst met 2.6 vrucht per plant.Het ongunstige effect van vroegere proeven
met belichting na het uitplanten zal hoogstwaarschijnlijk moeten worden toegeschreven aan een lange dag effect. Planten die na het uitplanten 5 maal met
suiker werden bespoten, leverden 0.8 vrucht per plant meer op.
3. Vergelijking lamptypen.
Bij gebruik van fluorescentiebuizen bleken geen verschillen tussen T.L. en
A.C.E.C.-buizen te bestaan.
Ook de verschillende typen kwiklampen HO2000 (450 W), HP, H P L en HPR
toonden onderling en met de fluorescentiebuizen geen belangrijke verschillen.
d. Belichting van
platglaskomkommers.
Belichting van platglaskomkommers, die gedurende de eerste week van Februari
worden gezaaid, heeft geen resultaten opgeleverd. Hieruit blijkt, dat voor deze
teelt de natuurlijke belichting reeds voldoende is.
e. Belichting bij sla.
In het winterseizoen 1952—'53 werd bij sla in grote grondpotten wederom een belichtingsproef genomen. E r werd belicht gedurende de periode, dat de sla in potten
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stond (van 5 December tot 16 Januari).. Als rassen werden gebruikt Resistant
Early French Frame en Meikoningin.
Tijdens de opkweekperiode was een duidelijke invloed van de belichting merkbaar
en groeiden de belichte planten aanzienlijk sneller. Na het ultpoten werden de
verschillen tussen belicht en onbelicht geleidelijk minder. Vooral bij het ras Resistant Early French Frame, dat bij korte dagen toch vrij snel groeit, was dit het
geval. Bij de oogst was het gewicht van de belichte sla slechts weinig hoger dan
van de onbelichte sla.
Na enkele jaren proeven met belichting van sla te hebben genomen, ziet het er dus
niet naar uit dat hieraan voor de practijk voordelen zijn verbonden.
f. Belichting en suikerbespuiting bij aardbeien.
De proef met suikerbespuiting is dit jaar mislukt, daar één keer met een verontreinigde pulvérisateur is gespoten, waardoor de planten zijn beschadigd. De belichting had plaats bij 2 rassen. Bij Deutsch Evern heeft geen der in het vorig
jaarverslag genoemde belichtingswijzen succes opgeleverd. Ook het gebruik van 65
Watt fluorescentiebuizen heeft dit jaar bij dit ras niet vervroegend gewerkt. Bij
het ras Regina, dat enkele dagen vroeger oogstbaar was dan Deutsch Evern, heeft
een aanvankelijk continue belichting daarentegen zeer gunstig gewerkt. Op 17
April was van de Deutsch Evern per kistje pi. m. 70 gram geoogst, bij Regina onbelicht pi. m. 140 gram, bij Regina belicht ruim 250 gram.
6. Verduistering van Chrysanten Inverband met vervroeging van de bloei.
Er werden twee wijzen van verduistering met elkaar vergeleken:
1. Methode A, waarbij de planten verduisterd werden van 5 uur n.m. tot 7 uur v.m.
2. Methode B, waarbij de planten eveneens slechts 10 uur per etmaal licht ontvingen,
doch de verduistering afwisselend de ene dag voorafgaand aan de nacht en de
andere dag onmiddellijk aansluitend op de nacht plaats vond.
Op laatstgenoemde wijze krijgt men een werkbesparing van 50%, daar de matten
slechts éénmaal per etmaal uit- of afgerold behoeven te worden.
De verduistering werd bij beide methoden toegepast gedurende 3 weken en gedurende
6 weken. Zij vond plaats met goede rietmatten en begon bij alle groepen op 21 Juli.
Er waren twee rassen in de proef opgenomen, n.1. Golden Seal en Autumn Brightness.
Methode A gaf in alle gevallen een vroegere bloei dan methode B. Gemiddeld was het
verschil met de controle planten bij methode A 43 dagen, bij methode B 33 dagen. Verduistering gedurende 3 weken gaf minder vervroeging dan verduistering gedurende 6
weken. De kwaliteit van de geoogste bloemen was bij alle groepen prima en de bloemsteellengte voldoende.
7. Embryocultuur van perziken.
Van de vroege rassen bleken slechts grote zaden (pi. m. 12 mm) te kunnen kiemen.
Als voedingsoplossing werd Knops -f- Hoagland gebruikt. Toevoeging van cocosmelk,
gist- of turfmolm-extract bevorderde de kieming niet, wel werd het percentage verontreiniging hierdoor vergroot. Koude behandeling van vroege rassen schijnt de kieming enigszins te verbeteren. Er werden slechts weinig goede plantjes verkregen,
daar de zaden meestal onvoldoende waren uitgegroeid.
L. VRUCHTZETTENTG EN PROEVEN MET GROEISTOFFEN.
1. Vruchtzetting van de tomaat.
a. Watervoorziening en vruchtzetting.
In een stookkas werd nagegaan of door het nemen van verschillende cultuurmaatregelen de bloei en vruchtzetting konden worden beïnvloed. De volgende behandelingen werden gegeven
a. Na het uitpoten plantgaten niet aanvullen en niet aangieten.
b. Na het uitpoten plantgaten wel aanvullen en niet aangieten.
c. Na het uitpoten plantgaten wel aanvullen en 1 x aangieten.
d. Na het uitpoten plantgaten wel aanvullen en 2 x aangieten.
e. Uitpoten in kartonnen dozen. Plantgaten wel aanvullen.
f. Uitpoten in ruggetjes van 40 cm hoogte. Plantgaten wel aanvullen.
De bedoeling was om door één- of tweemaal aan te gieten de planten door de eerste
tros te doen groeien, doch dit gelukte niet. Waarschijnlijk was de groei hiervoor
niet voldoende sterk. Het niet aanvullen van de plantgaten en het uitpoten in de
kartonnen dozen en op heuveltjes had juist een tegenovergesteld doel, n.1. door
groeiremming te trachten een betere bloei en vruchtzetting te verkrijgen. Wel was
bij de aangegoten series de groei in het begin sterker en vooral bij de planten in
dozen minder. De bloei begon bij alle series echter vrijwel gelijk en overal verliep
de zetting normaal. Bij de droog gehouden series werd in het begin iets minder
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geoogst, doch uiteindelijk gaven deze de hoogste opbrengst, doordat de vruchten
grover uitgroeiden. De kwaliteit van de aanvankelijk droog gehouden series was
iets beter (geen waterziek).
Alhoewel bij deze proef de bloei en zetting niet beïnvloed werden, is toch wel gebleken dat beheersing van de groei door beperking van de watervoorziening in de
jeugdperiode gewenst is.
In 1954 hopen we deze proef op een groeikrachtiger veengrond te herhalen.
b. Bestuiving met Amerikaans
trilapparaat.
Op stooktomaten werd een trilapparaat naar Amerikaans principe vergeleken met
de kunstbij en plumen. Met dit trilapparaat behoeft niet elk bloempje afzonderlijk
te worden behandeld. De gehele tros wordt hiermede in trilling gebracht, waardoor
het stuifmeel goed loslaat. Vergeleken met de kunstbij is het werken met een trilapparaat veel minder tijdrovend.
De vruchtzetting werd door alle behandelingen verbeterd, waarbij tussen de behandelingen onderling geen noemenswaardige verschillen optraden. De oogst is belangrijk vervroegd.
c. Het tijdstip van
groeistofbespuiting.
Op stooktomaten werd het effect van een groeistofbespuiting nagegaan op verschillende tijdstippen van de bloei.
Aangezien de vruchtzetting ook bij de onbehandelde planten goed is geweest, konden geen betrouwbare verschillen worden gevonden. Wel werd de indruk verkregen,
dat een bespuiting van een tros tegen het einde van de bloei gunstiger werkt dan
een bespotting tijdens het begin van de bloei.
d. Enkele nieuwe
groeistofpreparaten.
Op vroege stooktomaten werd het groeistofpreparaat Pullset (werkzaam bestanddeel ß naphtoxyazijnzuur) in een concentratie van 5 % verspoten.
Daar de vruchtzetting ook bij de onbehandelde planten goed was, kon geen groot
effect ten aanzien van de opbrengst worden verwacht. Toch werd de eerste 4 weken
van de oogst van de met Fullset behandelde planten 23 % meer geoogst dan van de
onbehandelde planten. De sortering en het vruchtgewicht werden door Pullset niet
noemenswaard beïnvloed.
Volgens Engelse onderzoekingen zou de werking van de normale groeistofpreparaten ten aanzien van de vruchtzetting kunnen worden versterkt door de aanwezigheid van vitamine K in het plantenweefsel. Daarom zijn proeven genomen met een
tweetal vitamine K preparaten, n.1. H l l en H12. Deze werden tijdens de opkweekperiode 3 maal met tussenpozen van 2 weken op de planten verspoten. Tijdens de
bloei is van de aldus behandelde planten een gedeelte wel en een gedeelte niet met
No Seed (ß naphtoxyazijnzuurpreparaat) bespoten. Ten opzichte van de vruchtzetting schijnt het preparaat H l l gecombineerd met groeistofbespuiting enige verbetering teweeg gebracht te hebben. Het gunstigst werkte het preparaat H l l in
combinatie met groeistofbespuiting. Daarbij werden de hoogste totaal opbrengst
en de grootste vruchten verkegen. Vier weken na de oogst was bij deze combinatie
25% meer geoogst dan van de onbehandelde planten.
e. Bewaring van tomatenstuifmeel.
Meermalen is geconstateerd, dat uiterlijk volkomen normale tomatenbloempjes in
de winter toch geen stuifmeel vrij gaven. Op het Laboratorium voor Tuinbouwplantenteelt te Wageningen is nu een bewaarmethode uitgewerkt, waardoor het tomatenstuifmeel meerdere jaren zijn kiemkracht zou kunnen behouden. Het werd
daarom wenselijk geacht om na te gaan of in de winter gevormde bloempjes met
behulp van bewaard stuifmeel tot vruchtzetting konden worden gebracht. De
eerste proeven om tomatenstuifmeel bij -30° C en -5° C gedurende 5 maanden te
bewaren zijn echter mislukt.
2. Groei van tomatenplanten.
Om de groei van jonge tomatenplanten te versnellen is het groeistimulerende middel
66 f gebruikt op stooktomaten.
Tijdens de opkweekperiode is dit middel met tussenpozen van een week in totaal 6
maal op de planten verspoten in de concentraties 1 : 4.000, 1 : 20.000 en 1 : 100.000.
De totaalopbrengst en het gemiddeld vruchtgewicht werden door deze behandelingen
verbeterd. Na 4 weken oogsten werd van de behandelde planten gemiddeld 17% meer
geoogst dan van de onbehandelde. De invloed van de concentraties was gering.
35

S. Bevordering van de rijping: van tomaatvruchten.
Op vroege stooktomaten werden de 2 groeistofpreparaten (van de firma E. Gerlach in
Duitsland) getoetst, welke vorig jaar bij een winterteelt enig effect schenen te hebben. Deze 2 preparaten werden op de vruchttrossen verspoten, terwijl bovendien met
één preparaat de hele plant werd bespoten. Een oogstvervroeging of betere kleuring
viel bij geen der behandelingen waar te nemen.
4. Vruchtzetting b\j meloenen.
Bij een warme rij met suikermeloenen werden verschillende groeistoffen gedurende de
bloei 3 maal toegediend met tussenpozen van 5 dagen. Tevens werd gedurende de
bloei elke tweeslachtige bloem van een etiket voorzien, waarop de bloeidatum van deze
bloem werd vermeld.
Door deze etikettering is gebleken, dat de eerste 6 dagen van de bloei, die in totaal
28 dagen duurde, reeds 5 0 % der bloemen was gezet. Hieruit is te verklaren, dat de
groeistofbespuitingen, die pas later werden uitgevoerd, dit jaar niet vervroegend op
de oogst hebben gewerkt. Dit jaar was de grond ook niet gestoomd, waardoor de
groeikracht geringer en de vruchtzetting van nature beter was.
5. Groei van slaplanten.
Het groeistimulerende middel 66 f is wederom beproefd op wintersla in een concentratie van 100 delen per millioen. Tussen het kropgewicht van bespoten en onbespoten vakjes werd geen betrouwbaar verschil gevonden.
6. Vruchtzetting bij aardbeien.
Bij buitenaardbeien werd een groeistofbespuiting met Agroxone toegepast, concentratie
150 delen per millioen, in combinatie met beregening. Tengevolge van "nachtvorstschade tijdens de bloei en een sterke Botrytis aantasting konden uit deze proef geen
betrouwbare conclusies worden getrokken.
7. Vruchtzetting bij pruimen onder glas.
De vruchtzetting van pruimebomen in koude kassen en warenhuizen liet in tegenstelling tot beide voorafgaande jaren in het algemeen niets te wensen over. Op bedrijven
waar men tijdens de bloei de ruimten zo warm mogelijk hield en daarbij zorgde voor
een voldoend hoge relatieve luchtvochtigheid was de vruchtzetting het best.
De vruchtzettingsproeven bij Formosa en Santa Rosa konden nog niet starten.
8. Stuifmeelkieming bij Muscaatdruif.
Bij een laboratoriumproef bleek, dat de kiemkracht van Muscaatstuifmeel sterk afhankelijk is van de temperatuur en de luchtvochtigheid, waarbij het stuifmeel wordt
bewaard. Bij lage temperatuur (15° C) en hoge luchtvochtigheid (100 %) bewaard
kiemde het stuifmeel het best.
Bij een andere proef werd op eenzelfde tijdstip stuifmeel op verschillende bedrijven in
de practijk verzameld. Stuifmeel van goed groeiende bomen bleek daarbij belangrijk
beter te kiemen dan dat van slecht groeiende bomen. De percentages kiemkrachtig
stuifmeel bedroegen gemiddeld resp. 35 en 11%.
M. VEREDELING EN NIEUWE GEWASSEN.
1. Veredeling, rassenvergelijking en selectie,
a. Perziken- en pruimenrassen en onderstammen.
De onderstammenproef met Amsden in de stookkas leverde dit jaar de onderstaande gemiddelde uitkomsten per boom:
Onderstam
Brompton
Gele Kroos
St. Julien C.
Blauwe Kroos

Standruimte in m 2
per 15 December 1953
21.1
22.5
20.2
14.9

Opbrengst per
boom in kg

Stuks
per m 2

Gemiddeld
vruchtgewicht
in grammen

44.4
61.5
38
39.9

20.2
32.9
20.1
27.3

118
104
111
110

Door de ingrijpende snoei in het najaar van 1952 is de groei van de bomen in
gunstige zin beïnvloed. Ten opzichte van de productie heeft dit bij de onderstammen
Brompton en St. Julien C. blijkbaar een ongunstig effect gehad. Terwijl voorheen
Brompton aan de top stond, voldeed dit jaar Gele Kroos als onderstam het best.
De nieuwe perzik- en pruimenrassen konden dit jaar nog niet goed worden beoordeeld.
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b.

Druivenkruisingen.
Op het Proefstation had het ras Prof. Aberson zeer veel last van het scheuren
van de bessen. In de practijk voldeed dit ras plaatselijk zowel in stook- als in
koude kassen. Van doorslaggevend belang is hierbij steeds de vroegheid. Bij een
teelt in koude kassen bleek de oogsttijd in de tweede helft van Augustus te liggen.
In verband met het opzetten van nieuwe proeven werden de druivenbomen in de
kassen 2, 5 en 8 gerooid. Het ligt in de bedoeling een nieuwe Muscaatkas aan te
. zetten en de Prof. Aberson terug te kruisen met Golden Champion.

c. Rassenveigelijking en beproeving van buitenlandse rassen bij tomaat.
Voor het I.V.T. te Wageningen werd Robar vergeleken met enkele stammen van
Rénova. Zelf voegden we aan dit proefje nog Single Cross toe. De verschillen in
opbrengst en vroegheid waren niet betrouwbaar.
De Amerikaanse rassen Michigan State, WR 3, 50—442 en Longred tomato en het
Noorse ras Kvithamar werden oriënterend beproefd.
Michigan State was niet geheel uniform. De vruchten waren in het algemeen vrij
rond, soms iets gemoot, sterk meerhokkig en grof (veel B en bonken). Ook waren
de vruchten iets zacht en aldus weinig gescheurd. De gevoeligheid voor waterziek
was groot.
WR 3 was een type met ver van elkaar staande minder grote bladeren. De vruchten
waren rond tot hoogrond, niet gemoot, hard en aldus ook meer gescheurd. De kleur
bij rijpheid was echter rose, waardoor het voor ons minder geschikt te achten is.
50—442 zou tegen scheuren resistent zijn. Deze kwamen inderdaad zeer weinig
voor. De vruchten geleken veel op die van Michigan State, zij Waren iets harder.
Longred tomato had vruchten, die hoogrond, 2—3 hokkig en goed van vorm waren.
Vruchten waren ook voldoende hard en slechts weinig gescheurd.
Kvithamar was een ras, dat resistent zou zijn tegen bladvlekkenziekte. Inderdaad
trad deze ziekte slechts in zeer geringe mate op. De vruchten waren 2—3 hokkig,
rond, fijn en nogal gescheurd. Dit ras was dan ook geen verbetering van de reeds
in ons bezit zijnde resistente rassen.
In het algemeen geldt, dat alle hierboven genoemde rassen als zodanig voor.ons
onbruikbaar zijn.
Het onderzoek in verband met resistentie tegen bladvlekkenziekte werd dit jaar
als afgesloten beschouwd. Van enkele van de beste stammen en F l ' s werd op iets
grotere schaal zaad gewonnen, zodat enkele practijkproefjes met deze rassen en
F l ' s kunnen worden genomen.
d. Selectie Calceolaria en Cineraria.
De zaadvastheid van de Calceolaria's was dit jaar beduidend beter. Met een aantal
van de beste groepen wordt de selectie voortgezet.
De bijzondere zorg, die in 1&52 besteed is om bij de Cineraria's ongewenste kruisbestuiving te voorkomen, kwam tot uiting in een zeer grote kleurvastheid bij bijna
alle groepen. Bij sommige groepen gaf de zaadwinning moeilijkheden doordat niet
voldoende stuifmeel werd gevormd. De ervaring die de diverse potplantenkwekers
verleden jaar met de door ons verschafte jonge planten hebben opgedaan was aanleiding dat de vraag toenam, zodat wij dit jaar niet geheel aan de vraag naar
jonge planten konden voldoen. Er werden pi. m. 8000 planten afgeleverd.
e. Vroege aardappelrassenproef.
In samenwerking met het C.I.L.O. te Wageningen werden ook in 1953 de proeven
met vroege aardappelrassen voortgezet. Op lichte zandgrond te 's-Gravenzande
werden vergeleken Eersteling, Doré, Rietsema N 289 en Rietsema M 619.
Bij de oogst op 12 Juni bleek, dat Rietsema N 289 en Rietsema M 619 een hogere
opbrengst en een grovere sortering hadden dan Eersteling. De opbrengst van Doré
lag gemiddeld 15% onder die van Eersteling.
f. Beproeving van auberginerassen.
Dit jaar werden in een koud warenhuis de volgende auberginerassen onderling
vergeleken:
1. 5 herkomsten van Early Long Purple.
2. 3 herkomsten van New Hampshire Hybrid en Florida High Bush.
3. Florida Beauty, Florida Market, Sadohara en Black Beauty.
Early Long Purple groeide voldoende en was toch nog voldoende vruchtbaar. De
vruchten waren niet zwaar en cylindrisch, soms krom, soms recht. De kleur was
verschillend al naar de herkomst, n.1. soms goed en soms matig.
De selecties van het Proefstation en van v. d. Knaap onderscheidden zich door een
veel sterkere groei, latere en geringere vruchtbaarheid en zwaardere vruchten. De
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selectie v. d. Knaap blonk uit door zeer mooie kleur en vorm (zuiver cylindrisch).
New Hampshire Hybrid gaf een matig groeiend gewas, was vroeg en leverde veel
vruchten. Deze waren echter niet zwaar en volrond. De kleur was 'verschillend
evenals bij het vorige ras.
Florida High Bush groeide zeer sterk en was zeer laat vruchtbaar. De oogst was
daardoor gering en het gemiddeld vruchtgewicht hoog. De vorm was minder cylindrisch (meer buikig) en de kleur matig.
Florida Beauty en Florida Market kwamen vrijwel geheel met laatstgenoemd ra,s
overeen.
Sadohara groeide vrij goed en was daarnaast zeer vruchtbaar en vroeg. Dit ras
leverde de meeste vruchten, doch anderzijds waren deze niet zwaar. De vorm was
cylindrisch, soms iets krom en steeds bij het neuseinde puntig. Ook de kleur was
matig. Vooral delen die minder door de zon beschenen werden kleurden bij dit ras
vrijwel niet paars.
Black Beauty groeide sterk, was laat vruchtbaar en gaf weinig vruchten met een
hoog gewicht. De vorm was minder goed doordat de vruchten aan het neuseinde
veel breder waren dan aan het steeleinde.
Met enkele van de beste selecties zal zo mogelijk volgend jaar een uitgebreider
proef worden genomen.
g.

Bloemkoolrassenvergelijking.
Bij een weeuwenteelt werden in een warenhuis dezelfde rassen vergeleken als vorig
jaar, n.1. Allervroegste Veentje, Verbeterde Vroege Mechelse, Vedeslez C en Alpha.
De oogsttijden van de rassen waren als volgt:
Allervroegste Veentje 22 April—27 April.
Verbeterde Vroege Mechelse 24 April—i Mei.
Vedeslez C 1 Mei—11 Mei.
Alpha 6 Mei—11 Mei.
De kolen van het eerstgenoemde ras waren verreweg het kleinst, tussen de andere
rassen was weinig verschil in koolgrootte.

h. Rassenvergelijking bij herfstsla.
Op het Proefstation werden in een kas naast Meikoningin en Proeftuins Blackpool
ook Kampioen en Attractie beproefd. Kampioen vormde een nogal snel groeiend ijl
gewas en losse kroppen. De kleur van dit ras is vrij donker. Attractie vormde een
zeer ijl gewas en practisch geen krop. De kleur was onder deze omstandigheden
grijsgroen (donkerder dan Meikoningin en lichter dan Kampioen).
Behalve op het Proefstation zijn ook in de practijk verschillende proefjes genomen
met Proeftuins Blackpool voor herfstteelt. In het algemeen waren de verkregen
resultaten goed, vooral bij de wat latere herfstteelten. De groei was bij de hoge
najaarstemperaturen niet snel, doch bij het korter worden van de dagen bleef er
groei in het gewas. Mede hierdoor werd vaak minder schade ondervonden van
„smeul" en „'t wit". Het gemiddeld kropgewricht was in de meeste gevallen hoger
dan bij Meikoningin. De kropvorming was beter dan bij Attractie.
i. Practijkproeven met Proeftuins Blackpool.
Het afgelopen jaar werd bovengenoemd ras op veel bedrijven en onder zeer verschillende omstandigheden beproefd. Ook nu weer viel de snellere groei in de korte
winterdagen op en het sterker zijn tegen ongunstige omstandigheden. Hoe ongunstiger de grond is (nat, minder goede structuur, iets zout) hoe gunstiger dit ras
t.o.v. Meikoningin naar voren komt. In dit zachte najaar gingen de blaadjes na het
uitpoten ook minder slap. Dit ras schijnt wat meer gestookt te kunnen worden.
Zowel bij de broeislateelt met buisverwarming als bij een gecombineerde teelt van
sla en stooktomaten is dit belangrijk. Ook voldeed Proeftuins Blackpool in het
voorjaar van 1953 zeer goed als gelichte sla. Meikoningin ondervond toen de zeer
nadelige invloed van nachtvorst en wind, waartegen Proeftuins Blackpool beter bestand bleek te zijn. In een voorjaar waarin Meikoningin minder last van weersomstandigheden ondervindt, zal het echter de vraag zijn of Proeftuins Blackpool
beter voldoet.
De practijkervaringen bij de teelt van broeisla waren (in de omgeving van Nootdorp en Leidschendam) veel beter dan voorgaande jaren.
j . Rassenvergelijking bij spinazie onder glas.
Bij een vroege voorjaarsteelt, waarbij op 9 en 11 Maart werd geoogst, werden geen
verschillen in opbrengst en kwaliteit aangetroffen tussen Cavallius (scherp zaad),
Cavallius (scherp -|- rond zaad) en Kortedag (nabouw van Cavallius). De rond38

zadige Cavalliusselectie gaf in deze proef een lagere opbrengst dan de andere selecties.
. . ' i M i • •'
Bij een herfstteelt onder platglas, waarbij op 16 October werd geoogst, gaven 2
Kortedagselecties gemiddeld een ± 15 % hogere opbrengst dan 2 selecties van
„vroege" Breedblad Scherpzaad Zomer.
Bij een herfstteelt onder staand glas, waarbij op 30 October werd geoogst, gaven
dezelfde Kortedagselecties gemiddeld een 10% hogere opbrengst dan de Breedbladselecties.
Opvallend was, dat bij de herfstteelt één van de Kortedagselecties meer „wolf"aantasting vertoonde dan de andere rassen. Deze laatste groeiden wat langzamer
en hadden hierdoor ook een wat lagere opbrengst.
k. Beproeving van nieuwe meloenrassen.
De uit Amerika afkomstige meloenrassen Benders Surprise en Hales Best 36 werden dit jaar nader vergeleken met Witte Suikermeloen. De helft van de planten
werd geënt, de andere helft op gestoomde grond uitgezet.
Het ras Benders Surprise voldeed weer het best. De opbrengst was voldoende hoog
en de vruchten voldoende zwaar. Het ras was vroeger dan de Witte Suikermeloen
en de smaak was best. De vrucht is rond tot iets hoogrond, in mootjes verdeeld
en van een niet al te zwaar net voorzien. Het lijkt ons aanbevelenswaardig dat
volgend jaar met dit ras practijkproeven worden genomen.
Het ras Hales Best 36 was even vroeg als de Witte Suikermeloen, smaakte iets
minder dan Benders Surprise en gaf kleine vruchten. Bovendien was dit ras niet
raszuiver.
Van elk der rassen Top Atan, Tekirdag en Harrow Hybrid waren slechts twee
ramen aanwezig. De zware langwerpige vruchten van Top Atan hadden een slechte
smaak. Harrow Hybrid had wel een goede vorm, doch ook hiervan was de smaak
slecht. Tekirdag gaf kleine vruchten met de vorm en kleur van een sierkalebas.
De smaak was zeer zoet.
1. Rassenvergelijking bij vroege aardbeien.
Op het Proefstation en in de practijk werd op kleine schaal bij enige zeer vroege
teeltwijzen het ras Regina vergeleken met Deutsch Evern. De groeikrach1# van
eerstgenoemd ras was sterk, hetgeen een sterke bladontwikkeling tot gevolg had.
De vorming van de lange bladstelen werd als een bezwaar beschouwd. De vruchten
waren groot en langkegelvormig. De smaak en de glans van de vruchten was minder dan van Deutsch Evern. Op het Proefstation was Regina enkele dagen vroeger
dan Deutsch Evern en gaf een even hoge opbrengst. In de practijk werd geen verschil in vroegheid opgemerkt.
m. Bonenrassenproef.
In de volle grond warden een vijftal stambonenrassen onderling vergeleken. Begin
Juni werd uitgezaaid op een afstand van 50 x 30 cm (3 zaden per pol). De resultaten waren als volgt:
Dubbele Witte zonder draad (v. Namen en v. d. Berg) was zeer sterk aangetast
door rolmozaïek en topnecrose. Mede hierdoor was de opbrengst laag.
Purore (R. Zwaan) was aanvankelijk zeer gezond en vertoonde weinig windbeschadiging. Zodoende was de opbrengst het hoogst. De peulen waren vrij glad, doch
de kleur zou iets donkerder moeten zijn.
Bevelander (Wed. P. de Jongh) gaf gedurende het gehele seizoen een zeer mooi
gezond, iets stijl groeiend gewas en kwam wat de opbrengst betreft op de tweede
plaats. De bonen waren van een goede kwaliteit.
Golden May (Th. en P. Koomen) heeft minder goed voldaan. Het gewas vertoonde
veel scherp mozaïek. Ook trad windbeschadiging op. De oogst viel vroeg, doch de
opbrengst was laag. De peulen waren rolrond, vaak iets krom en iets glimmend
groen.
Voorluk (R. T. C. Hoorn) was sterk aangetast door scherp mozaïek. Dit ras was
gemakkelijk te oogsten doordat de bonen los aan de struik zaten. De opbrengst
was vrij hoog. De vorm van de peulen was mooi en de smaak goed; de kleur was
echter zeer licht.
n.

Spruitenrassenproef.
Op 3 percelen in het Westland (1 op zandgrond, 2 op kleigrond) worden in het
seizoen 1953—1954 6 spruitkoolselecties onderling vergeleken. Aangezien de proef
nog niet is beëindigd, kunnen nog geen opbrengstcijfers worden vermeld. Tenge39

volge van het warme najaar zullen de vroege selecties dit jaar naar verhouding
minder goed hebben voldaan. Roem van Barendrecht was het vroegst. Hoewel deze
spruiten overigens van een goede kwaliteit zijn, waren zij dit jaar tengevolge van
de weersomstandigheden te „vettig". De Vroege Lierse spruiten hadden een te
bleke kleur. De Late Huizer gaf mooie, groene, vaste spruiten.
2. Nieuwe gewassen.
Kersen onder glas.
De bloei was dit jaar alleen bij Kassins Frühe bevredigend. Bij de andere rassen,
zoals Early Rivers en Früheste der Mark was deze onvoldoende. De periode van
volle bloei viel dit jaar in deze licht gestookte kas eind Februari—begin Maart.
De oogst begon 15 April en eindigde op 8 Mei. Alleen bij het ras Kassins Frühe
was de opbrengst bevredigend, hetgeen de over 3 leibomen gemiddelde cijfers van
de 3 belangrijkste rassen aantonen:
Ras
Kassins Frühe
Früheste der Mark
Early Rivers

Oogsttijd
24/4— 4/5
15/4—29/4
22/4— 4/5

Aantal Financiële opbrengst
per m 2
per boom
269
88
49

ƒ 92.22
„ 43.93
„ 37.86

Doordat de kersen van Early Rivers door het geringe aantal groot van stuk waren
en de dagprijzen aan variatie onderhevig zijn viel de financiële opbrengst in verhouding tot Früheste der Mark niet geheel tegen.
b. Brocoli.
Bij een teelt in een koud warenhuis werden een 6-tal rassen onderling vergeleken.
De planten werden eind September uitgeplant. Door de slechte groeiomstandigheden
in de herfst 1952 was de groei van de planten onvoldoende. Om vroeg goede kolen
te oogsten, dienen de planten voordat de winter invalt flink gegroeid te zijn. Dit
was bij deze proef niet het geval. Zowel de vroegheid als de kwaliteit voldeden
niet aan de gestelde eisen.
Bij een proef op de opengrond, waarbij begin Augustus was geplant, leden de planten ook teveel door het ongunstige weer in de herfst, zodat de resultaten onbevredigend waren.
N. BEWAKING EN VERPAKKING VAN TUINBOUWPRODUCTEN.
1. Betere verpakkingsmethoden voor kasfruit.
Het verpakken van druiven in cellofaanzakken kon in 1953 op vrij grote schaal in de
practijk worden uitgevoerd. In samenwerking met het I.B.V.T. te Wageningen bleek
het mogelijk, aan telers, die goede druiven wilden verpakken, gratis cellofaanzakken
met bijbehorende sluitingen uit te reiken. Op enkele veilingen werden, als gevolg hiervan, regelmatig verpakte partijen druiven aangevoerd. De prijsverschillen bleken steeds
gunstig te zijn.
Vrij uitvoerig zijn de ervaringen van de handel met deze verpakking nagegaan. Een.
aanzienlijk grotere afname van verpakte druiven werd mogelijk geacht, waarbij een
hogere prijs tot 20 cent per kg geen bezwaar werd geacht. Vrijwel alle verpakte druiven werden door de binnenlandse handel afgenomen. Bij verpakking op nog wat grotere
schaal zal ongetwijfeld ook de exporthandel tot verzending van verpakte druiven overgaan, waarmee het gestelde doel bereikt zou zijn.
Getracht zal worden in 1954 de verpakking op dezelfde wijze te stimuleren.
2. Bewaarbaarheid van bloemkool.
Omstreeks half Juni zijn een aantal gedopte bloemkolen in het koelhuis geplaatst bij
2—5° C. Een gedeelte was afkomstig van planten, die enkele dagen tevoren waren
bespoten met 2,4—D of met maleïne hydrazide (Decresiet).
Na 6 weken was bij de 2,4—D serie de hechting van de bladstelen aan de stronk nog
zeer goed. De kleur van de kool was bij de bespoten groepen beter dan bij de niet bespoten groep, vooral bij de Decresiet groep was de kleur opvallend goed.
Een klein gedeelte werd 8 weken bewaard. Terwijl bij de niet bespoten en de met Decresiet bespoten groepen de bladstelen zeer gemakkelijk loslieten, was de hechting van
de bladstelen aan de stronk bij de 2,4—D groep nog zeer goed. Een nadeel van 2,4—D
bleek te zijn, dat de kolen sneller een losse rand krijgen. Door uitsluitend vaste exemplaren te koelen, zou dit bezwaar wellicht kunnen worden ondervangen.
40

Aan bloemkool die bestemd is om te koelen, moeten de volgende eisen gesteld worden:
1. Grote vastheid, dus de kolen wat kleiner hakken dan men gewend is.
2. Zo snel mogelijk in het koelhuis brengen.
3. Zorgvuldig behandelen, elke beschadiging veroorzaakt bruine plekken.
4. Door schimmelziekten of bacteriën aangetaste bladeren mogen niet voor opvulling
van de kisten gebruikt worden. Indien men langer dan 1 à 2 weken wil bewaren,
kan men beter geen bladeren in de kisten doen.
5. Bij het uithalen moet gezorgd worden, dat de kool zo koel mogelijk blijft, anders
zullen de kolen en het blad sterk indrogen.
3. Koelhuisbewaring van druiven.
In samenwerking met het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten (I.B.V.T.) werden de proeven in de seizoenen 1952—'53 en 1953—'54 voortgezet.
In het eerstgenoemde seizoen werden 8 rassen van verschillende herkomsten te Poeldijk gekoeld. In het laatstgenoemde seizoen werd van totaal 12 bedrijven op zand-,
zavel- en kleigrond Black Alicante betrokken om de houdbaarheid na te gaan. Muscaat werd betrokken van 3 bedrijven, waar de druiven pi. m. 1V2 maand (April, Mei)
gestookt waren, en van 3 andere bedrijven uit koude kassen. Op kleinere schaal werd
de bewaarbaarheid van Gros Maroc, Gros Colman, Frankenthaler, Golden Champion en
Emile Royal beproefd.
Voor zover dit reeds mogelijk is, zullen ook onze indrukken van de nog lopende proef
worden vermeld (zie ook blz. 40 van Jaarverslag 1952).
Witte rassen:
Victoria (Witte Alicante) en 035*) werden vanwege de ongunstige ervaringen in het
seizoen 1952—'53 niet in de proef van 1953—'54 opgenomen.
Golden Champion gaf in beide seizoenen slechts matige resultaten. Langer bewaren
dan tot half November—begin December bleek niet mogelijk.
Muscaat uit een koude kas was in het seizoen 1952—'53 goed bewaarbaar tot eind
December. In het seizoen 1953—'54 was de Muscaat uit gestookte kassen goed houdbaar. Bij 2 van de 3 herkomsten uit de koude kassen vertoonden de druiven te veel
rot. Er was een verband met de rijpheidstoestand. Gele, dus rijpe, Muscaat was beter
houdbaar dan minder rijpe Muscaat.
Blauwe rassen:
Gros Colman bleek ift beide seizoenen twee maanden goed houdbaar, mits de trossen
ruim gekrent en de bessen goed doorgekleurd („blauw") waren. Bij Gros Maroc bleken
dezelfde verschillen voor te komen als bij Gros Colman. Op het oog zeer mooie grote
en dichte trossen waren belangrijk eerder „versleten" dan kleinere, wat ruimer gekrente trossen. In het laatste geval waren de druiven 3 maanden houdbaar, in het
eerste geval 2 maanden.
Frankenthaler gaf in het seizoen 1952—'53 na 3 maanden koelen nog een goed product. In het seizoen 1953—'54 was de kwaliteit na 2 maanden koelen door het optreden
van rot sterk achteruitgegaan.
Met Emile Royal, die dit jaar voor het eerst in de proeven werd opgenomen, waren
de resultaten door het optreden van rot zeer slecht.
Black Alicante was in het seizoen 1952—'53 goed houdbaar. Tot 5 Februari waren
de druiven geschikt voor export. In het seizoen 1953—'54 bleken 3 van de 12 verschillende herkomsten belangrijk minder houdbaar te zijn. Verschillende oorzaken waren
hiervoor aan te geven (de invloed van de grondsoort was gering) :
1. Onvoldoende krenten.
2. Onvoldoende rijpingssnoei.
3. Rotte bessen onvoldoende verwijderd.
4. Te laag droge stofgehalte (suiker). Om de druiven lang te kunnen bewaren, dient
het droge stofgehalte 16% of hoger te zijn.
4. Toepassing van gassen bij koeldruiven.
In samenwerking met het I.B.V.T. werden proeven genomen om het optreden van
schimmelvorming door middel van S 0 2 (zwaveldioxyde), tegen te gaan. Nadat de
proeven in Wageningen een gunstig resultaat hadden opgeleverd, werd overgegaan tot
behandeling in de practijk.
De schimmelvorming kon inderdaad in belangrijke mate worden tegengegaan. Een
nevenvoordeel van de S0 2 -behandeling is, dat men de luchtvochtigheid in het koelhuis
dan vanaf het inbrengen van de druiven zeer hoog kan houden (boven 9 5 % ) , waar*) In het vorig jaarverslag abusievelijk aangeduid met 035.
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door het indrogen van de druiven wordt -verminderd. De houdbaarheid wordt dus om
2 redenen verlengd.
De proeven met bewaring in koolzuurgas te Wageningen in daarvoor speciaal gemaakte containers werden voortgezet. De resultaten die met Black Alicante en Muscaat verkregen werden, waren nog niet zodanig, dat kan worden overgegaan tot practijkproeven.
O. PLANTENZIEKTEN EN BESCHADIGINGEN.
1. Voorlichting in verband met plantenziekten.
a. Aantal gegeven adviezen.
Naast de vele duizenden adviezen omtrent ziekten en beschadigingen, die door de
assistenten bij hun bezoeken aan de tuinders werden gegeven, zijn op het laboratorium 1129 gevallen nader onderzocht.*) Deze kunnen naar de oorzaken als volgt
worden ingedeeld:
Plantaardig
Groentegewassen
218
Fruitgewassen 36
Bloemgewassen 52
Champignons
2
Totaal
308

Dierlijk
203
52
44
299

Virus
55
1
5
61

Physiogeen

Diversen

259
43
33
335

Totaal

85
12
12
17
126

820
144
146
19
1129

Toelichting:
Onder het hoofd plantaardige beschadigingen zijn al die gevallen opgenomen, waar
een aantasting door bacteriën en hogere of lagere schimmels de oorzaak was. Onder physiogene oorzaken vallen beschadigingen door verkeerde grond, onjuiste bemesting, cultuurfouten, spuitbeschadigingen en andere uitwendige omstandigheden.
Onder „Diversen" zijn samengevat adviezen en antwoorden op vragen van meer
algemene aard, controle op ingezonden zaden enz. en tenslotte ook die gevallen,
waarin het onmogelijk was de oorzaak vast te stellen. Het merendeel van de adviezen omtrent champignons waren cultuuraanwijzingen.
b. Regionale waarschuwingsdienst.
,
Dit jaar werden weer een aantal waarschuwingen verzorgd i.v.m. te bestrijden
ziekten en plagen. De kaarten voor de fruitteelt werden, zoals verleden jaar, verzonden door de afdeling Midden-Zuid-Holland van de N.F.O.; de waarschuwing
voor de groenteteelt door onze instelling. Verzonden werden:
Fruitteelt:
1),. Betreffende schurftbestrijding bij appel en peer (1) op 1 April.
2). Betreffende schurftbestrijding bij appel en peer (2) op 16 April.
3). Betreffende schurftbestrijding bij appel en peer (3) op 29 April.
4). Betreffende appelzaagwesp op 15 Mei.
5). Betreffende het fruitmotje en bladrollers op 23 Juni.
6),. Betreffende bladrollers op 17 Augustus.
Groenteteelt:
Begin van de 1ste vlucht van de koolvlieg op 18 April.
2. Physiogene ziekten en beschadigingen.
a. Chlorosebestrijding bij kasfruit.
Dit jaar werden voor het eerst proeven genomen met een ijzerzout van ethyleendiamine tetra-azijnzuur (Sequestrene NaFe). In de eerste plaats werden winterbespuitingen uitgevoerd met 5 % en 2% % oplossingen: 5 % gaf goede verbetering,
2% % was onvoldoende. Een driemaal herhaalde zomerbespuiting, begonnen na de
bloei, met 0.1% plus
0.1% uitvloeier gaf eveneens onvoldoende resultaat. Waai
1 gram zout per m 2 bladoppervlak in boorgaten was toegediend, was de verbetering
iets minder dan bij de 5 % winterbespuiting. Waarschijnlijk zal bij een boorgatbehandeling in verband met het lage ijzergehalte van Sequestrene een grotere hoeveelheid per m 2 bladoppervlak moeten worden gegeven. Tenslotte werden enkele
bomen met 100 gram van het zout bemest; dit leverde deze zomer geen resultaat op.
*) In het vorig jaarverslag werd een aantal van 947 adviezen genoemd. Dit moet
1137 zijn.
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Van de proeven die in 1950 en '51 werden genomen met het in de grond brengen
van turfmolm gedrenkt in 0 . 5 % MnS0 4 -oplossing bij de wortels van pruime-~en
perzikbomen, kan worden opgemerkt, dat de resultaten hiervan in de afgelopen
zomer duidelijk zichtbaar zijn geworden. Het blad van deze bomen was belangrijk
groener.
Chlorose tengevolge van
magnesiumgebrek.
De proefnemingen in de practijk met de meststof ammoniummagnesiumsulfaat met
10% stikstof en 15% magnesium zijn voortgezet. Door tomaten vooraf hiermede
te bemesten traden de verschijnselen van magnesiumgebrek niet op, terwijl dit wel
in sterke mate het geval was bij de contrôle, die bemest was met zwavelzure ammoniak. De vruchten bleven hier duidelijk kleiner van stuk. Bemesting met ammoniummagnesiumsulfaat in een appelboomgaard gaf eveneens verbetering van
de bladstand.
Door bij het druivenras Willem Verheul voor de bloei viermaal met tussenpozen
van een week de bladeren te bespuiten met 1 % magnesiumsulfaat werd in de loop
van het seizoen een belangrijk betere bladstand verkregen dan bij de onbespoten
bomen, die ernstig magnesiumgebrek vertoonden. Verbrandingsverschijnselen werden dit jaar niet waargenomen. De bespuitingen werden steeds uitgevoerd in de
namiddag bij hoge relatieve luchtvochtigheid (70 à 8 0 % ) . Ook het ras Prof. Aberson werd op deze wijze bespoten. Hierbij trad evenmin beschadiging op.
Entchlorose bij komkommers.
Reeds vorig jaar werd waargenomen, dat de bladeren van geënte komkommers
onder bepaalde omstandigheden zeer sterk chlorotlsch werden. Dit ging dan gepaard met slechte groei en geringe vruchtbaarheid. Alhoewel in het Zuidhollands
Glasdistrict in voorgaande jaren dit verschijnsel ongetwijfeld ook reeds optrad,
werd toch wel de indruk verkregen, dat zulks dit jaar in aanzienlijk sterkere mate
het geval was.
De waterhuishouding in de grond en in de plant speelt hierbij waarschijnlijk een
rol. Het verschijnsel werd vooral aangetroffen op drogere gronden en gronden, die
in een minder goede cultuurtoestand verkeerden. Naarmate ent en onderstam minder goed vergroeid waren, was het verschijnsel erger. Ook het feit, dat het in het
midden van de zomer bij heet weer meer optrad dan bij vochtig weer, kan wijzen
in de richting van een tijdelijk te geringe vochttoevoer. De bladeren werden hierbij
hard en stug en gingen daardoor niet spoedig slap. Alleen het feit, dat deze chlorose nu sterker naar voren komt dan enkele jaren terug (ook in de omgeving van
Amsterdam), kan hierdoor niet verklaard worden.
Vermeld zij hier nog, dat in bepaalde gevallen de ongeënte planten hetzelfde beeld
vertoonden als de geënte planten.
Klemhart en hartloosheid bij bloemkool.
Er is een aanvang gemaakt met molybdeenbepaling in verschillende gronden door
middel van de Aspergillusmethode, zoals deze op het Landbouwproefstation te
Groningen is uitgewerkt. Het doel van dit onderzoek is na te gaan in hoeverre het
mogelijk is uit het molybdeengehaltevan de grond af te leiden of er gevaar voor
het optreden van klemharten bestaat.
De proefnemingen zijn voortgezet. Zo is er een proef genomen, waarbij de opkweekgrond door bekalking op 3 pH-trappen was gebracht, al dan niet gecombineerd
met molybdeentoediening. De planten, die bij de hoogste pH ( ± 7) opgekweekt
werden, groeiden zeer slecht. Evenals vorig jaar trad bij deze planten zeer ernstig
boriumgebrek op.
Anderzijds is de opkweekgrond door het geven van zwavel op 3 pH-trappen gebracht, al dan niet gecombineerd met molybdeentoediening. De pH's waren in dit
geval wat lager. De planten (ras Alpha), werden uitgeplant op een lichte zavelgrond met een pH van 7.6. Uit onderstaande cijfers blijkt, dat toediening van molybdeen een afdoend resultaat heeft gehad.
Percentage klemharten op 29 April en 16 Mei.
Serie
pH
molybdeen 29April
laag
—
20
laag
- 1 - 0
normaal
—
41
normaal
+
0
hoog
—
10

hoog

+

0

16Mei
50
0
69
0
29

0
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Dat bij een vrij normale zuurgraad van de opkweekgrond toch nog een hoger percentage klemharten werd aangetroffen dan bij planten die bij de laagste pH opgekweekt waren, is niet geheel duidelijk. Door het slechte herstel van de door klemhart aangetaste planten werd de kwaliteit zeer nadelig beïnvloed. Daarnaast is bij
opkweek in een zure grond (pH ± 4) nagegaan welke wijze van molybdeentoediening het beste resultaat geeft. Bij de planten die vóór of na het uitplanten bespoten waren, werd een percentage van 10 à 15% kiemhart aangetroffen. Bij de
onbehandelde planten was het percentage 55%. Bij de planten die opgegroeid
waren in met molybdeen bemeste grond kwamen in het geheel geen klemharten
voor.
De resultaten van deze proeven tonen duidelijk aan, dat in jaren waarin de planten
onderhevig zijn aan sterke groeiremmingen een molybdeenbehandeling beslist
noodzakelijk is.
Oppervlakkige bruinkleuring van geoogste bloemkool.
Dit jaar zijn een 5-tal proeven genomen om deze beschadiging op te wekken en
daarbij is duidelijk naar voren gekomen dat:
1). De bruinkleuring optreedt wanneer kool in de zomer na het doppen enige uren
aan de zon wordt blootgesteld.
2). Iedere afdekking (blad, zeil, vloeipapier, kist) de verkleuring kan voorkomen.
Uit de practijk is ons bekend, dat het verschijnsel vanaf Mei tot September kan optreden. Typisch is steeds, dat de bruinkleuring pas één of meerdere dagen na de
oogst wordt waargenomen.
De fout van „het in de zon laten staan" kan op diverse plaatsen gemaakt worden:
op het bedrijf, tijdens het vervoer naar de veiling, op het veilingterrein en na ontvangst door de handelaar.
Gasbeschadiging aan tuinbouwgewassen.
In de rookgassen afkomstig van fabrieksschoorstenen kan het voor vele gewassen
schadelijke fluorwaterstof voorkomen, dat bij dampig weer neerslaat en dan schade
kan veroorzaken. Aangezien er zich in het verleden verschijnselen voordeden, die
de indruk wekten, dat in de omgeving van Rotterdam en Vlaardingen sprake van
fluorbeschadiging was, werden in genoemde omgeving gladiolenveldjes aangelegd
(de gladiool is een voor fluorwaterstof zeer gevoelig gewas) om een indruk van
de verspreiding der schadelijke gassen te krijgen. Op verschillende veldjes werd
beschadiging waargenomen. In de zomer vertoonde perzikkruid (Polygonium persicaria), eveneens een fluorgevoelig gewas, op verschillende plaatsen aantasting.
Eind April werd in de omgeving van Rotterdam en Capelle aan de IJssel een beschadiging bij sla onder glas waargenomen, die door fluorwaterstof of zwavelzuur
werd veroorzaakt.
De in het veld waargenomen beschadigingsbeelden aan sla, perzikkruid en gladiool
vertoonden veel overeenkomst met de beschadigingen, die op het Proefstation verkregen werden door genoemde gewassen enige tijd in fluorwaterstofdampen te
plaatsen. Fluorconcentraties van 0.5 deel per millioen bleken reeds schadelijk voor
gladiool en Freesia.
Tevens werd vastgesteld, dat zwavelzuurdamp bij de gladiool een beschadiging
geeft, die moeilijk van fluoraantasting is te onderscheiden.
Afhankelijk van de concentratie der gassen en waarschijnlijk ook van de lichtintensiteit kan kortere of langere tijd na de begassing verlopen voordat beschadiging optreedt.
„Rand" bij andijvie.
In deze herfst met een hoge temperatuur en weinig neerslag trad evenals in 1951
weer veel „rand" op. Uit een, in de practijk ingesteld, onderzoek bleek opnieuw, dat
hoe vroeger er geplant werd des te groter de kans op randen was. Ook ernstig door
luis aangetaste planten waren gevoeliger. Vooral op minder vochthoudende gronden, rijk aan voedingsstoffen en een daardoor relatief hoge concentratie aan zouten,
kon men veel aangetaste planten aantreffen.
Door te stuiven met schimmelbestrijdingsmiddelen neemt men dus niet de oorzaak
weg. Het rotten, dat op het „randen" volgt, kan men er echter door beperken, mits
de bruine randen voor het stuiven uit de kroppen worden geplukt.
Lichtgekleurde
platglaskomkommers.
In een tweetal proeven werd nagegaan of de grootte van de stikstof- of fosforbemesting invloed heeft op het euvel van lichtgekleurde komkommers. Tevens werd
onderzocht of bemesting; met magnesium of mangaan hierin verbetering kan
geven. Veel stikstof gaf in beide gevallen iets minder komkommers. De kleur hier44
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van was echter beter dan bij weinig stikstof. Ook bij de andere bemestingsgroepen
was de kleur van de komkommers steeds het best, waar het kleinste aantal vruchten werd geoogst.
In de practijk werd opgemerkt, dat na bespuitingen met Aretan er meer lichtgekleurde komkommers optraden.
i. Chlorose bij chrysanten.
Het ras Mrs Pulling vertoonde weer in sterke mate chlorose. Bemesting met mangaansulfaat en bespuiting met 0.5% mangaansulfaat gaven ditmaal geen verbetering. De planten, die 5 maal werden bespoten, vertoonden in lichte mate bladverbranding. Toevoeging van %% calciumhydroxyde (kalkmelk) aan de spuitvloeistof verminderde deze verbranding enigermate. De planten, die 2 maal werden bespoten, hadden geen verbrande bladeren.
Naast de chlorose (geelkleuring) traden er op de bladeren ook plekken op met een
rode verkleuring. Deze roodkleuring was het sterkst bij de planten, die mangaan
hadden ontvangen, vooral wanneer 5 maal werd bespoten. Ook hierbij gaf toevoeging van Vi% calciumhydroxyde aan de spuitvloeistof enige vermindering.
j . Schift in bloemkool.
Schift bij bloemkool ontstaat door de vorming en strekking van zeer kleine bloempjes, die vlak onder de oppervlakte van de kool ontstaan. Door de strekking van
deze bloempjes krijgt de oppervlakte van de kool een harig en vuil wit uiterlijk.
Het is typisch, dat het verschijnsel meer bij opengrondsbloemkool dan bij glasbloemkool wordt aangetroffen. De indruk bestaat, dat het verschijnsel samenhangt
met bepaalde groei- en weersomstandigheden. Het is opvallend, dat krachtig
groeiende planten het meeste schift vertonen. Dergelijke planten munten ook steeds
uit door een prima bladkleur. Bij bloemkoolplanten die gebrek aan stikstof hebben,
soms hierdoor „bevangen" zijn, zien we daarentegen weinig of geen schift optreden.
Teveel of te laat mesten met vlugwerkende stikstof werkt het verschijnsel blijkbaar in de hand. Na broeierig warm weer met hoge nachttemperaturen komt het
schift het meest tot uiting. Mechelse en Alpha selecties zijn minder gevoelig voor
schift dan Veentje en Lecerf selecties.
k. Waterziek bij bloemkool.
In een nulpottenproef met zeer lichte humusarme zandgrond, waarin in 1952 veel
waterziek werd aangetroffen, werd de invloed van groeistofbespuiting, van bladplukken en van het al of niet dekken van de kool nagegaan. De oogst viel in de
eerste helft van Mei.
De planten die ± 3 weken voor de geschatte oogstdatum met naphthyl-azijnzuur
(20 d.p.m.) werden bespoten hadden zeer weinig waterziek. Dit was ook het geval
bij planten die resp. 3 weken en ± 5 dagen vóór de oogstdatum met Decresiet
(maleïne hydrazide), werden bespoten. De vroegst uitgevoerde bespuiting had echter een zeer ongunstige invloed op de groei van het gewas en de grootte van de
kool. 2,4-D toegepast enige dagen vóór de oogst gaf geen effect.
Hoewel het bladplukken de grootte van de kool ongunstig beïnvloedde, was het
waterziek in deze serie zeer gering. Het al of niet dekken van de kool had geen
invloed op het optreden van waterziek.
In de periode tussen 16 en 25 Mei waren er scherpe overgangen in weersomstandigheden. Vlak hierna trad er op enkele bedrijven waterziek op bij buitenbloemkool.
Op droge plekken openbaarde het verschijnsel zich het sterkst.
1. Beschadiging door onjuiste toepassing van sporenelementen.
Bij jonge andijvie werd een ernstige bladbeschadiging waargenomen op plaatsen,
waar borax was toegepast. Het oudere blad was verbrand, terwijl de hartblaadjes
wit gekleurd waren.
De nateelt bloemkool had eveneens nog last van de borax; de groei was minder
goed.
Ook bij tomaten gevolgd door chrysanten werd boriumvergiftiging geconstateerd.
Beide gewassen vertoonden een zware bladverbranding, waardoor de opbrengst gering was. Bij grond- en gewasonderzoek werd 5 à 10 maal zoveel borium gevonden
als onder normale omstandigheden.
m. Vruchtval bij tomaten.
Verschillende bedrijven werden regelmatig gecontroleerd. De omstandigheden,
waaronder de vruchtval een aanvang nam, kwamen geheel overeen met die, welke
een aantasting door Botrytis bevorderen, zoals hoge luchtvochtigheid en geringe
weerstand van het gewas. Vruchtval trad vooral op in fors ontwikkelde gewassen
met een dikwijls flinke productie. In enkele warenhuizen vielen er in de binnen45
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kappen meer vruchten dan in de buitenkappen, hetgeen in overeenstemming was
met bovengenoemde factoren.
Er kon geen direct verband worden gelegd tussen de vruchtval enerzijds en de
opbouw van het profiel en de vochtigheid en chemische toestand van de grond
anderzijds. Wel werd een indirect verband tussen deze factoren waargenomen door
middel van de invloed, die de omstandigheden in de grond hebben op de ontwikkeling van het gewas.
De waarnemingen van dit jaar hebben de aanvankelijke gedachte, dat de Botrytisaantasting van de gehele tros een gevolg is van verdroging, niet bevestigd. Een
verklaring voor het van de normale vruchtval afwijkende beeld is nog niet gevonden.
n. Kwaadstaartigheid 'bij peen.*)
In verschillende gebieden waar veelvuldig peen wordt geteeld, treedt een verschijnsel, dat kwaadstaartigheid wordt genoemd, meermalen en soms in zeer ernstige
mate op. Het komt speciaal voor bij gelichte peen wanneer vóór Januari is gezaaid.
De peen is niet mooi glad en afgeknot, meer zeer lang en dun (staart). Op de peen
bevinden zich vele diepe dwarsgroeven met verscheidene wortelpuntjes. Mogelijk
zijn de oorspronkelijke zijwortels door ongunstige omstandigheden afgestorven.
Van de 6 onderzochte bedrijven hadden er althans 5 gedurende de wintermaanden
ernstig te lijden van wateroverlast. Op één uitzondering na was de mate, waarin
wateroverlast was opgetreden evenredig met de mate van kwaadstaartigheid. Op
wateroverlast wijst ook het ontstaan van talrijke nieuwe zijwortels in het voorjaar. Wanneer later wordt gezaaid, valt de groeiperiode grotendeels na de periode
dat de grond teveel water bevat, waardoor men minder last van dit verschijnsel
heeft.
o. Beschadiging van sla tengevolge van
Parathionbehandeling.
Ook dit jaar werd bij verschillende kwekers een groeistofachtige beschadiging
waargenomen bij jonge sla na een bespuiting met vloeibare Parathion-preparaten.
De beschadiging trad speciaal op gedurende het winterseizoen. Een behandeling met
een vloeibaar Parathion preparaat in deze periode van het jaar moet worden afgeraden. Indien er gespoten moet worden, kan men veel beter gebruik maken van
een Parathion spuitpoeder, daar hiermee de kans op beschadiging veel geringer is.
p. Chloraatbeschadiging bij druiven.
Dit jaar werd op één bedrijf deze afwijking in zeer lichte mate aangetroffen (zie
de jaarverslagen 1949, 1950, 1952). Er was gietwater gebruikt uit een sloot waar
een vat, waarin natriumchloraat was geweest, werd schoongemaakt. Er werd een
potproefje met jonge druivenboompjes opgezet, welke met natriumchloraat begoten werden. Waar 0.3 g natriumchloraat aan ± 10 kg grond was toegevoegd,
trad één maand na de toepassing het verschijnsel van de bruine nerfjés op. Waar
een grotere hoeveelheid was gebruikt, trad het 12 dagen na de toepassing op.
3. VIRUSZIEKTEN.
a. Virusresistentie bij tomaten.
Uit Amerika werden een aantal op Hawaii gekweekte tomatenrassen verkregen,
welke aldaar resistent waren tegen het tomatenmozaïekvirus. Deze rassen zijn op
hun resistentie getoetst door de planten te inoculeren met sterk verdund tomatenmozaïekvirusbevattend plantensap. Terwijl het Hollandse ras Glorie reeds door
500.000 maal verdund sap werd aangetast, werden bij de Amerikaanse rassen ook
bij de verdunning 1 op 20.000 nimmer duidelijke virussymptomen waargenomen.
Door middel van serologische reacties kon slechts bij één ras in twee planten virus
worden aangetoond. Daar deze rassen echter niet zonder meer voor de practijk
geschikt zijn, werd één van deze rassen gekruist met het ras Glorie.
b. Virus in sla en andijvie.
In de zomersla buiten is dit jaar veel mozaïekvirus opgetreden. Ook in zomerandijvie werd een betrekkelijk zwak mozaïekbeeld waargenomen, dat waarschijnlijk
door hetzelfde virus is veroorzaakt.
Behalve in deze beide gewassen kan het virus ook in het zeer veel voorkomende
onkruid Kruiskruid of „Pluiskruid" (Senecio vulgaris) aanwezig zijn. Zowel tussen
als in de omgeving van viruszieke sla werd Kruiskruid met virussymptomen gevonden.
*) Zie voor afsterving van ds punt der hoofdwortel bij schorseneren blz. 49.
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c. Virusziekten bij Freesia's.
Door middel yan bladluizen en mechanische inoculaties kon het bonenvirus no2
uit tuinbonen worden overgebracht op erwten, tuinbonen, dubbele bonen en lathyrus
(op dubbele bonen alleen met behulp van bladluizen) t .
Het Freesiamozaïekvirus kon op geen van beide manieren op bovengenoemde planten worden overgebracht. Bij een gecombineerde aanwezigheid van het Freesiamozaïekvirus en het taonenvirus no 2in Freesia's gelukt het slechts zelden bij
inoculatieproeven laatstgenoemd virus op leguminosen te doen aanslaan. Sap van
Snow Queen planten met blad- en knolnecrose werd uitgewreven op bladeren van
tabaksplanten, alsmede door de grond gemengd, waarin deze planten werden gepoot. Er zijn geen virussymptomen waargenomen.
Uit het serologisch onderzoek van het afgelopen jaar, door het Laboratorium voor
Bloembollenonderzoek te Lisse verricht, is gebleken dat het Freesiamozaïekvirus
op verschillende rassen een vlekking en streping op de bloemen kan veroorzaken,
terwijl dan op de bladeren vrijwel nooit virussymptomen vallen waar te nemen.
Alleen bij het ras Marion wordt door het Freesiamozaïekvirus zowel een duidelijke
blad- als bloemafwijking veroorzaakt.
4. BACTERIE- EN SCHIMMELZIEKTEN.
a. Mycosphaerella bij komkommers.
In April deed zich bij jonge komkommerplanten, die bestemd waren voor platglasrijen, een schimmelziekte voor die hier niet eerder was waargenomen. Volgens de
Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen werd deze ziekte veroorzaakt door
Mycosphaerella citrullina. Op enige bedrijven werden achtereenvolgens zaadlobben,
de stengel van ent en onderstam en bladeren aangetast, waardoor deze bruin kleurden en plaatselijk afstierven. De afsterving dringt niet diep door in de stengel. Dit
is in verband met de bestrijding zeer belangrijk. Door, bij een beginaantasting, de
stengels met een zinebpapje (van spuitpoeder) in te smeren, konden de planten
in leven worden gehouden. Vermoedelijk zullen andere fungiciden hetzelfde resultaat geven. Aangetaste zaadlobben en bladeren verwijderen is raadzaam evenals
het stuiven met 15% zineb.
b. Meeldauw bij komkommers.
Bij de nateelt van komkommers trad in verschillende gevallen een vrij ernstige
meeldauwaantasting op. Bestuivingen met zwavel gaven bij niet te lage temperatuur over het algemeen goede resultaten.
c. Het enten van tomaten op voor Verticillium resistente
onderstammen.
Dit jaar werden opnieuw potproeven genomen. Twee Verticillium resistente Amerikaanse rassen (Stone en Moscow) werden als onderstam gebruikt. Bovendien
werd het vorig jaar getoetste ras Essar in de proef betrokken. Als ent werden
planten van het ras Victory gebruikt.
In de geïnfecteerde grond vertoonden de op Essar geënte planten evenals vorig
jaar bijna even ernstige kleuring van de houtvaten als de niet geënte planten.
Beide Amerikaanse rassen bleken een vrij goede resistentie tegen Verticillium te
bezitten. Ook de op deze rassen geënte Victory planten vertoonden weinig oi geen
aantasting. Bovendien was in geïnfecteerde grond de opbrengst van de, op de
Amerikaanse rassen geënte, planten aanmerkelijk hoger dan die van ongeënte Victory planten.
d. Loodglans bij perzik en pruim.
De boorgatmethode werd dit jaar niet meer toegepast.
Op 23 Mei (vlak voor de hete Pinksterdagen) werden op advies van Dr Grosjean
twee pruimebomen bespoten met 0.2 % salicylzuur. Het blad vertoonde weldra
dode plekken en viel later af. Op 6 Juni werd een perzikboom (Montagne) bespoten met salicylzuur. Ook hier verbrandde het blad en viel af. Later liepen weer
scheutjes uit, die allen nog ernstig loodglans bevatten.
Op 9 Juli werden twee bomen bespoten met superol (1 gram opgelost in 1 liter
water). Deze bespuitingen werden 2 maal herhaald. Er trad geen schade op.
e. Sclerotinia minor bij sla en andijvie.
Dit jaar zijn weer 2 proeven genomen ter bestrijding van de bovengenoemde schimmel. Eén proef, waarbij verschillende grondafdekmiddelen (turfmolm, zand, zuivere grond, ontsmette dommest) zijn vergeleken, is in samenwerking met de studieclub „Rotterdam en Omstreken" uitgevoerd. Brassicol (totale hoeveelheid per raam
8 gram) werd er ook in betrokken, evenals het hoog poten van perspotjes. Bij de
meeste afdekmiddelen was de aantasting wat geringer. Doordat de aantasting op
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vuur bij platglaskomkommers, waarin de volgende middelen werden betrokken:
1. Bulbosan (trichloortrinitrobenzeen).
2. Captan.
3. D.P.T.D.
4. P.A.T.D.
5.' Actidione (een antibioticum).
6. F55 (organisch kwikpreparaat).
^ 7 Zie voor grondontsmetting tegen Fusarium bij komkommer hoofdstuk Grondontsmetting (blz. 53).

omstandigheden zou zijn. E r kon echter geen verband worden gevonden met enige
eigenschap van de grond. Wel zijn er bepaalde aanwijzingen, dat de ziekte een
parasitair karakter bezit. Hierop wijst het succes, dat met grondontsmetting werd
verkregen (zie blz. 54). Daar een specifiek aaltjesdodend middel het beste resultaat gaf, wordt nu onderzocht in hoeverre bij deze aantasting een aaltje in het spel
kan zijn.
Q. PROEVEN MET BESTRIJDINGSMIDDELEN.
1. Herbiciden (onkruiddodende middelen).
a. Onkruidbestrijding

bij peen.

6. Grondontsmetting bij schorseneren.
Teneinde na te gaan of het verschijnsel van de zgn. „sigaartjes" (het afsterven van
de punt van de hoofdwortel) in de schorseneren opgeheven kan worden door grondontsmetting, werd in het najaar van 1952 een proef aangelegd op een terrein, waar
dit verschijnsel regelmatig optrad. E r werd gewerkt met DD en Chloorbroompropeen.
Hoewel er bij de oogst op de met DD behandelde percelen nog wel enkele zgn. „sigaartjes" werden aangetroffen, werd er van deze percelen een veel hogere opbrengst
aan goede schorseneren verkregen dan van de onbehandelde percelen, in sommige gevallen zelfs wel het dubbele.
7. Proeven ter bestrijding van het aardappelcystenaaltje.
Bij de proeven, die vorige jaren in samenwerking met de Werkgroep Onderzoek Bestrijding Aardappelcystenaaltje zijn genomen, is de nawerking gecontroleerd. Hieruit
is gebleken, dat een grondontsmetting maximaal gedurende 2 jaar resultaat geeft.
Mogelijkheden tot grondontsmetting zijn:
1. zwaar stomen.
2. dubbele dosering DD (14 liter per are).
3. anderhalfvoudige dosering chloorpicrine (6.5 liter per are).
Enkele nieuwe middelen bleken ten opzichte van bovenstaande geen verbetering te
zijn, speciaal ten aanzien van de groeistimulatie.
S. TECHNISCHE ONDERWERPEN.
1. Onderzoek van ketel- en voedingswater.
Naar aanleiding van de toenemende belangstelling voor wateronthardingspreparaten,
is in samenwerking met het Instituut voor Tuinbouwtechniek te Wageningen op ons
Proefstation de mogelijkheid geopend om ketel- en voedingswater te laten onderzoeken
op de bestanddelen, die de vorming van ketelsteen beïnvloeden. De bruikbaarheid van
deze preparaten is n.1. afhankelijk van de aard van de bestanddelen, die de ketelsteen
veroorzaken. Aan de hand van de resultaten van onze analyses kan worden aangegeven welk type preparaten het beste zal voldoen.
2. Hete lucht kachels.
In het voorjaar van 1953 zijn proeven genomen met de zgn. hete lucht kachel. Deze
was opgesteld in een druivenserre van 37 m lengte aan de Noordzijde. Bij een buitentemperatuur van —4° C bedroeg de temperatuur op het verst van de kachel verwijderde punt + 8° C en op 5 m afstand van' de kachel + 14° C. Hieruit blijkt, dat
de warmteverdeling niet ideaal was.
Toch lijkt ons de hete lucht kachel wel bruikbaar voor niet te grote ruimten, mits
zij gebruikt wordt voor nachtvorstwering of voor enige vervroeging van de producten.
Bij werkelijk stoken van de tomaten bleek, dat deze op een bepaalde hoogte (± 1 m)
's morgens lang vochtig bleven, waarbij zeer vroeg bladvlekkenziekte optrad. Verder
waren de bovenste trossen zeer slecht gezet.
3. Nieuw type tuinslang.
Aan de, in het vorig jaarverslag genoemde, door de firma Giljé te Amsterdam geleverde, tuinslangen, konden na 2.5 j a a r intensief gebruik en zware belasting geen
beschadigingen van welke aard ook worden geconstateerd. De slijtvastheid van deze
slang is opmerkelijk groot. De grote buigzaamheid en het lichte gewicht maken dat
zij voor de tuinbouw zeer geschikt is.
4. Slangkoppelingen.
In aansluiting op de vorige jaarverslagen vermelden wij nu, dat alle afsluiters van
onze tuinwaterleiding van „Geka" snelkoppelingen werden voorzien. In de practijk
bleek, dat deze snelkoppelingen tegen het ruwste geweld bestand waren. De snelle
manier van aankoppelen zonder dat lekkages optreden, geeft veel tijdsbesparing.
5. Vergelijking van verschillende glassoorten.
De beproeving van het Duitse zgn. Klarglas werd in samenwerking met het K.N.M.I.
te De Bilt en het I.T.T. te Wageningen voortgezet. De gewassen aardbeien en spinazie
gaven geen belangrijke groeiverschillen te zien. Het schijnt dat de warmte-uitstraling
des nachts onder dit glas iets minder is.
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T. ARTIKELEN.
1. Bloei en vruchtzetting van tomaten
door
J. H. Groenewegen.
Bloei en vruchtzetting verlopen vaak minder goed dan de tuinder wenst. In het vroege
voorjaar zijn het vooral de onderste trossen van de stooktomaten, die niet zetten; wat
later in het seizoen kan men vooral bij de hogere trossen moeilijkheden verwachten.
Slechte tros- en bloemvorming.
Bij de vroege stooktomaten is het vooral een kwestie van slechte tros- en bloemvorming (zie afbeelding 1). De geringe hoeveelheid licht is hiervan de primaire oorzaak. Er kan dan slechts weinig worden geassimileerd en de geringe hoeveelheid gevormde assimilaten gebruikt de plant in de eerste plaats voor de groei. Dit laatste
zal erger zijn naarmate de groei krachtiger is. In dit verband kunnen de volgende
cultuurmaatregelen worden genomen:
1. Vooraf weinig met stikstof mesten.
2. Het te-snel weggroeien na het uitpoten voorkomen.
Dit is te regelen door de wijze van uitpoten en aangieten. Dit laatste zal meestal
geheel achterwege moeten blijven. Ook de leeftijd van de plant is van invloed. Grotere
planten zullen minder snel doorgroeien.

Afbeelding 1
Slecht gevormde tros bij stooktomaten. Let ook op de sterke
groei (krulling van de bladstisten in de kop van de plant).

De temperatuur.
De temperatuur beïnvloedt eveneens de verhouding groei—bloei. Als overdag en vooral
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in de morgenuren flink gestookt wordt, zal meer worden geassimileerd en zullen er
eerder voldoende assimilaten zijn voor tros- en bloemvorming. 's Nachts moeten de
assimilaten uit het blad naar de trossen worden vervoerd. Dit nu geschiedt het best bij
een betrekkelijk lage temperatuur. Nachttemperaturen hoger dan in de onderstaande
tabel genoemd zijn. zijn daarom minder geschikt.
Nachttemperaturen

Maart

°C

»F

12
12—14
14—16
16—18

54
54—57
57—61
61—64

Naarmate er overdag meer zon is, wordt er meer geassimileerd en kan de temperatuur
's nachts wat hoger zijn. Daarom mogen na een zonnige dag en later in het jaar de
nachttemperaturen hoger zijn. Als een ras van nature gemakkelijker assimilaten naar
de tros afvoert, zoals in het algemeen bij de grovere typen, dan mag de nachttemperatuur ook iets hoger zijn. Anders zouden de vruchten te grof en bonkig worden.
Cultuurmaatregelen zijn van grote invloed.
Voor een goede bloem- en stuifmeelvorming is in het bijzonder de phosphorvoeding
belangrijk. Te weinig phosphor komt voor, als er van nature te weinig phosphor in
de grond zit en vooral ook bij een te lage grondtemperatuur (lager dan 15° C), b.v.
op natte venige grond. De volgende cultuurmaatregelen kunnen hier gunstig werken:
1. Drainering, waardoor de grond minder lang nat en koud blijft.
2. Teelt op ruggetjes, wat de grond sneller doet drogen en verwarmen (zie afbeelding 2).
3. Tijdig voorstoken.
4. Plantgaten niet direct aanvullen.

Afbeelding 2 . Bij teelt op heuveltjes bereikt men gemakkelijker een goede
grondtemperatuur, omdat de grondoppervlakte aanzienlijk vergroot wordt.

De pijpen omlaag!
Het vrijkomen van het stuifmeel hangt met de luchtvochtigheid samen. Vaak is deze
te hoog. Tijdig in de morgenuren voldoende stoken en, als het warenhuis zeer dicht is
en geen kieren bevat, tijdig een weinig luchten, zijn daarom belangrijke maatregelen.
In dit verband is ook de ligging van de pijpen van betekenis. Indien ze kort bij de
grond liggen, krijgt men het gewas veel gemakkelijker droog dan wanneer de pijpen
hoog liggen (zie afbeelding 3).
De Amerikaanse triller.
De hoeveelheid stuifmeel welke vrijkomt, is ook van belang. Tikken tegen planten
of draden, waardoor er meer vrijkomt, is dan ook reeds een algemene cultuurmaatregel. De zgn. Amerikaanse triller (zie afbeelding 4) lijkt ons voor dit werk ;i)g
beter geschikt.
De lucht mag ook niet te droog zijn.
Naast een te hoge luchtvochtigheid (boven 80 %) is ook een lage (beneden 50 %) zeer
ongeschikt. De stempels zijn dan te droog en het stuifmeel kan niet kiemen.
De stempels zullen eerder te droog zijn naarmate de worteldruk minder is. Als de teeltbodem niet goed is of niet gezond („knol" - kurkwortel) zullen vooral de hogere trossen slecht zetten. Zelfs algehele bloemrui komt dan voor. Al te grote bloemrui en mis56
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Afbeelding 3 . Laag liggende pijpen geeft tussen het gewas een drogere lucht. Behalve dat
het stuifmeel dan beter vrijkomt is dit ook i.v.m. schimmelziekten belangrijk.

Afbeelding 4 . De Amerikaanse triller
om het stuifmeel los te trillen.
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zetting kan, behalve door te zorgen voor een goede teeltbodem, ook worden tegengegaan door bij scherp weer tijdig te schermen en fijn te broezen.
Het gehele seizoen de groei beheersen.
In dit laatste geval zou men inplaats van: „Zorg voor voldoende worteldruk" ook kunnen zeggen: „Zorg voor voldoende groei". Het euvel bij veel tomaten is dus, dat de
groei in het begin te sterk is en op het eind te zwak. Een te sterke groei kan behalve
een slechte bloemvorming en zetting ook holheid, waterziek en snelle uitbreiding van
mozaïek en strepenziekte tengevolge hebben. Tenslotte heeft het ook een zeer nadelige
invloed op de vroegheid. Mede door de sterke groei in het begin is in de tweede helft
van het groeiseizoen de groei te zwak. Juist dan is groei gewenst om zetting in de kop
te verkrijgen en om de vruchten voldoende grof te laten uitgroeien.
Beheerste groei geeft dus een vroege oogst, een grote oogst en een oogst van goede
kwaliteit.

2. Belichting van tomaten
door
W. Stokdjjk em T. Dijkhuizen.
De opkweek van stooktomaten vindt plaats in een periode met zeer weinig licht.
Door dit weinige licht ontstaat dikwijls een ijle groei, waardoor de planten slap worden
en weinig weerstandsvermogen bezitten.
Trekkas.
Om nu de belichting zo gunstig mogelijk te maken, moet er op de eerste plaats worden
gezorgd voor een zo goed mogelijke natuurlijke belichting. Dit is te bereiken door de
trekkas op een gunstige plaats te bouwen in de richting O.-W. met stijle Z.-gevel,
brede ruiten, smalle roeden en gewit houtwerk (afb. 1).
Ondanks deze gunstige natuurlijke belichting komen we voor de opkweek van een
stevige plant nog licht te kort. Door nu gebruik te maken van een kunstmatige belichting kunnen we stevige, donker gekleurde planten kweken.

Afbeelding 1 . Ongelijkzijdige kweekkas voor tomaaiplanten. Het ketelhuis rechts
(aan de Zuidzijde van de kas) onderschept nog veel licht.
(Foto Proefstation)
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Lichtbron.
Als lichtbron voldoen zowel de hogedrukkwiklamp (HO2000) als de fluorescentiebuizen
(daglichtlampen).
Bij HO2000 (450 W) moet men een ophanghoogte hebben van minstens 1 m, terwijl de
netspanning niet minder dan 200 Volt mag zijn. Deze lampen bestralen een oppervlakte van 5 m 2 . Van groot belang is nog, dat deze lampen veel warmte uitstralen, waardoor bij voldoende lampen de temperatuur met ± 3° C stijgt. Bij onvoldoende ophanghoogte of onvoldoende netspanning kunnen beter de fluorescentiebuizen worden gebruikt. Deze bestralen een oppervlakte van 0.6 m 2 . Zij onderscheppen veel daglicht.
Belichtings tijd.
De lampen moeten branden van 1 uur 's nachts tot 9.30 uur 's morgens en op donkere
dagen ook overdag tot ± 4 uur 's middags. De planten hebben 8 uur nacht nodig.
Een voordeel biedt het rail- of omhangsysteem (afb. 2). Met hetzelfde aantal lampen
kan dan de dubbele oppervlakte worden bestraald. De ene groep planten wordt belicht
van 1 uur 's nachts tot 13 uur 's middags, de andere groep van 13 uur 's middags tot
1 uur 's nachts. Tussen deze groepen is dan 's nachts een scherm nodig van verduisteringsstof om een nadelig effect van eventuele continue belichting te voorkomen.
Belichtingsduur.
Het belichten moet plaats vinden vanaf het opkomen of verspenen tot 1 Januari.
Voor de vroegste teelt betekent dit, dat een groot aantal lampen nodig zijn. Voor een
iets latere teelt behoeft alleen belicht te worden tot het oppotten. Hier zijn dus enerzijds weinig lampen nodig, anderzijds moet ruim worden verspeend, b.v. op 7 X 7 of
8 X 8 cm. Bij de vroegste teelt is het dus nodig de planten ook na het oppotten nog te
belichten.
Teeltwijze.
Gaat men tot belichting over, dan moet dikwijls een andere werkwijze worden gevolgd dan voorheen. De trekkas moet zodanig zijn, dat de lampen niet te veel in de
paden schijnen. Het oppotten gebeurt vaak in een later stadium. Belichte planten zijn
gevoeliger voor phosphorgebrek (tabel 1).
Tabel 1: Opbrengst na 5 weken in grammen per plant.
Meer dan controle:

Behandeling:

1290
1610
320
30
1320
Starteroplossing -)- belicht
450
1740
De bodemtemperatuur moet daarom iets hoger zijn. De verdamping is iets groter.
Daarom moet de vochtvoorziening ideaal zijn.
Zaaidatum.
Stellen we de vraag: „Kunnen we inplaats van belichting niet even goed wat eerder
zaaien?" en U bekijkt onderstaand schema (uitkomsten van een in de winter 1952-'53
genomen proef) dan blijkt, dat vroeger zaaien oogstvervroegend kan werken, maar dat
belichting ook dan zin heeft.
Tabel 2: Opbrengst na 4 weken in kg per plant.
Zaaidatum:

i

Onbelicht:

Belicht:

12 October
0.685
j
0.915
25 October
1.370
!
1.470
4 November
1.000
j
1.150
14 November
j
1.040
Hieruit zien we dus, dat op 4 November gezaaid en niet belicht een even hoge vroege
opbrengst gaf als 14 November gezaaid en belicht. 25 October gezaaid en onbelicht
gaf zelfs een hogere opbrengst dan 4 November gezaaid en belicht. Het blijkt echter
ook, dat belichten steeds een vervroeging geeft, ongeacht de zaaidatum. Meestal
bedraagt de opbrengstverhoging 4 tot 6 weken na het begin van de oogst ± 250 gram
per plant (variërend van 100 tot 400 gram). Afb. 3.
Zeer vroeg zaaien heeft geen zin, omdat dan de onderste trossen zouden mislukken. De
op 12 October gezaaide planten gaven dan ook aanvankelijk een lagere opbrengst dan
de later gezaaide.
Suikerbespuiting.
Door na het oppotten van de belichte planten gedurende enkele weken eenmaal per
60

KG

OOGSTVERLOOP VOOR 32 PLANTEN.
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52
48
44

401
36
32
28
24
20

BELICHT TOT OPPOTTEN.
CONTROLE.

16
121
8
4
0
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week de planten met een suikeroplossing te bespuiten, kan het gunstige effect van
de belichting worden vergroot.
Per liter water gebruikt men dan 100 gr suiker + 0.25 gr sulfanylamide om schimmelvorming tegen te gaan f 1 cc uitvloeier. Zeer fijne verneveling is gewenst.

3. Enkele nieuwe gezichtspunten bij de teelt van sla
door
J. H. Groenewegen.
Sla is één van onze belangrijkste groentegewassen en bij de teelten onder glas na de
tomaat zelfs het belangrijkste gewas. De teeltmogelijkheden zijn groot en we kunnen
zelfs het gehele jaar door sla aanvoeren (zie afbeelding 1).
Door invoering van enkele nieuwe rassen, zoals Regina en Proeftuins Blackpool, zijn
de teeltmogelijkheden vergroot. Deze rassen hebben als belangrijkste eigenschap, dat
ze bij de korte winterdagen sneller groeien (zie afbeelding 2) en in de winter dus
beter wortels vormen. Op gronden waar voorheen de teelt van stooksla minder goed
mogelijk was, zijn hierdoor de teeltmogelijkheden vergroot. Ook teelten in het late
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Afbeelding 1

najaar slaagden vaak beter doordat de nieuwe rassen minder snel de groei staakten.
Het ras Proeftuins Blackpool heeft naast bovengenoemde eigenschap ook nog als kenmerk, dat het sterk is tegen ongunstige omstandigheden. Volgens onze voorlopige
ervaringen is het zowel tegen wat hogere temperatuur als tegen sterke wind beter
bestand.
Mede onder invloed van dit ras is zich in de omgeving van Leidschendam de platglasverwarming aan het uitbreiden. Onder de grond brengt men dan broeimest aan,
bovengronds een drietal verwarmingsbuizen. Vroeger kwam dit ook al voor, doch
veel rendement wierpen deze installaties toen niet af. Men moest bij het toen gebruikte
ras Meikoningin zeer voorzichtig zijn en meestal werd het stoken beperkt tot de
koudste weken in het midden van de winter.
Doordat Proeftuins Blackpool sterker is, kwamen zelfs dit najaar, waarin de planten
ijl opgroeiden, slappe blaadjes niet voor. Het sterker zijn bleek ook bij de teelt van
gelichte sla in 1953. Van de strenge nachtvorst en sterke wind had dit ras geen last.
Het vertoonde geen roodkleuring.
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Afbeelding 2. Links Proeftuins Blackpool. Rechts Meikoningin.
(Foto 1 Maart 1954)

Afbeelding 3. Meikoningin.
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Afbeelding 4 .

Proeftuins Blackpool.

Gezien al deze voordelen zal het vooral bij de stookteelt aanbeveling verdienen na te
gaan in hoeverre het mogelijk is de zaaidatum te vervroegen. O.i. moet dit mogelijk
zijn, omdat ook bij korte dagen de bewortelingsmogelijkheden groter zijn.
Naast genoemde voordelen hebben beide in het begin genoemde rassen ook nadelen,
die vooral onder bepaalde omstandigheden sterk naar voren kunnen komen. Zo doet
zich speciaal ten aanzien van Proeftuins Blackpool de vraag voor hoe op de duur de
handel dit ras zal waarderen. Al vonden we bij smaakproeven de smaak minstens
even goed als die van Meikoningin, een feit is toch, dat het blad wat dikker en, naar
men dan aanneemt, tevens wat stugger is. Een tweede nadeel is, dat op de randen van
de buitenste bladeren nogal eens dode plekjes voorkomen. Waargenomen werd, dat
bij wat hogere grondtemperaturen dit verschijnsel minder voorkwam. Vermoedelijk is
in een warme grond de water- en voedselopname beter en in dit verband is tijdig
stoken, zodat de grond niet te veel afkoelt, gewenst. Bij zeer strenge vorst kan het
hart van de plantjes bevriezen. De teelt van Proeftuins Blackpool in koude warenhuizen is daarom riskanter. (Zie afbeeldingen 3 en 4).
Het is niet de bedoeling hier een nadere beschrijving van genoemde rassen te geven.
Het grote voordeel is, dat de teeltmogelijkheden er groter door geworden zijn, doch in
verband met de nadelen moeten door hen, die met deze rassen nog niet eerder kennis
maakten, slechts op bescheiden schaal proefjes worden genomen.

4. Bloei en vruditzetting bjj de druif
door
D. v. Staalduine.
In tegenstelling tot de perzik- en pruimenteelt onder glas is bij de druif een goede
bloei met een daaropvolgende goede vruchtzetting een normaal verschijnsel. Bij de
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Afbeelding 1 . Links goed gezette tros Muscaat, rechts »graterige" tros.
Vooral bij Muscaat is een goede vruchtzetting noodzakelijk
om kwaliteit te verkrijgen.
(Foto Proefstation Naaldwijk)

rassen Golden Champion en Muscaat van Alexandrie kan echter de vruchtzetting
onder bepaalde omstandigheden onvoldoende zijn (afb. 1).
Bij het ras Golden Champion hangen de moeilijkheden samen met de omstandigheid,
dat bij dit ras kruisbestuiving noodzakelijk is. Bij lage temperatuur laten de mutsjes,
de vergroeide kroonblaadjes, onvoldoende los, waardoor het vreemde stuifmeel de
stempels niet kan bereiken. Bovendien laat het vreemde stuifmeel bij koud en regenachtig weer onvoldoende los, terwijl het onder dergelijke omstandigheden niet of
onvoldoende kiemt. Door Golden Champion tijdens de bloei te stoken worden de
mutsjes gemakkelijk afgestoten en zijn er goede voorwaarden aanwezig voor bestuiving en vruchtzetting.
Bij Muscaat zijn het vooral verdrogingsverschijnselen, die de oorzaak kunnen zijn van
een slechte vruchtzetting. We denken hierbij aan het grote aantal trossen, dat bij dit
ras van nature voorkomt en de daarmee gepaard gaande matige groeikracht, waardoor de belommering dikwijls matig is.
Bij de omstandigheden, die de bloeirijkdom en de mate van vruchtzetting bepalen,
kunnen verdere diverse factoren een rol spelen. Deze zullen in het kort worden besproken.
A. De periode vóór de bloei.
Bij jonge bomen laat meestal het aantal en de grootte van de trossen niets te wensen
over. Dit is o.a. een gevolg van het feit, dat de belichting bij jonge bomen goed is en
dat men deze de eerste jaren steeds betrekkelijk lang snoeit. Bij Golden Champion
zijn dikwijls bij korte snoei de éénjarige twijgen onvoldoende vruchtbaar. Bij jonge
sterkgroeiende bomen is het dan ook aanbevelenswaardig de vruchthouten op ± 10
knoppen te snoeien.
Bij oudere bomen wordt het aantal en de grootte van de trossen in sterke mate bepaald door de groei, de belichting en de wijze van snoeien. Van groot belang; is, dat
men voldoende ruim snoeit en gedurende het gehele seizoen zorg draagt voor een goede
belichting. De knopaanleg zal hierdoor worden bevorderd.
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Door diverse omstandigheden blijven bij oudere bomen de onderste „blaadjes" aan de
scheuten klein. Bij dergelijke blaadjes zijn meestal kleine knoppen te vinden. Deze
kleine knoppen blijken meestal minder vruchtbaar te zijn dan knoppen, die aan de
voet van grotere bladeren gevormd zijn.
Hierop berust het feit, dat alleen bij goede groei bij bepaalde rassen (Black Alicante,
Gros Colman en Muscaat) een korte snoei, zoals bij de snoermethode wordt gevolgd,
kan worden toegepast. In de practijk ziet men dan ook, dat alleen op prima druivengrond een korte snoei bij snoerbomen jaar in jaar uit goed voldoet. Bij minder goede
groei zal men beter iets langer kunnen snoeien en zal men dus beter de schuine snoerof de leggervorm kunnen kiezen.
Andere oorzaken, waardoor de bloeirijkdom nadelig kan worden beïnvloed, zijn: overproductie (b.v. bij Golden Champion), een slechte bladstand (b.v. door spint) en het
onbedekt zijn van de kassen in een vorstperiode.
Om het uitgroeien van de scheuten te verbeteren en om een vroege bloei te verkrijgen,
dienen alle overtollige scheuten en trossen zo vroeg mogelijk te worden verwijderd. De
atmospheer in de kas moet warm en vochtig zijn. Daarom moet bij het luchten nauwlettend acht geslagen worden op de weersomstandigheden. Het is gewenst tijdens
zonnig weer te broezen. Dat in stookkassen de groei in het algemeen beter is, berust
voor een groot gedeelte op betere groeiomstandigheden.
Door vroeg ruim uit te breken en dit daarna regelmatig te blijven doen, zullen de
bomen zo min mogelijk onnodige energie verspillen. Dit zal uiteraard de groef van de
aangehouden scheuten ten goede komen.
Stilstand in de groei moet worden voorkomen. Vooral na de oogst van onderteelten
zal de grond dikwijls oppervlakkig gemakkelijk kunnen uitdrogen en zal dit aanleiding
geven tot een (te) droog kasmilieu. Door de grond goed nat te maken of regelmatig
flink te broezen kunnen groeistoringen worden tegengegaan.
Het dunnen van trossen dient zoveel mogelijk vóór de bloei plaats te vinden. Bij Black
Alicante, Golden Champion en Muscaat dient men als norm één tros per scheut aan
te houden. Om een beter model tros te verkrijgen en bij Golden Champion tevens het
zure ondereind uit te schakelen, worden bij genoemd ras en bij Muscaat de punten
royaal verwijderd.
Bij Muscaat dient men direct vóór de bloei alle groeitopjes te verwijderen, dus de
hoofdscheuttoppen en de zijscheutjes wegnemen. Tijdens de bloei moeten de trossen
zo min mogelijk concurrentie ondervinden van andere groeiende delen aan de bomen.
Vooral bij jonge groeikrachtige Muscaatbomen is het zeer noodzakelijk zowel vóór als
tijdens de bloeiperiode de voorwaarden voor vruchtzetting zogunstig mogelijk te maken.
In het algemeen moet men er naar streven, dat bij het begin van de bloeiperiode de
scheuten ongeveer de vereiste lengte bereikt hebben. Tijdens de bloei zal men dan met
minder moeilijkheden te kampen hebben.
B. Tijdens de bloei.
Om vruchtzetting te verkrijgen is het noodzakelijk, dat het stuifmeel vrijkomt, op de
stempels terecht komt en daar kiemt. Meeldraden en vruchtbeginsel zijn bij de druif
omsloten door een krans van, aan de bovenzijde samengegroeide, kroonblaadjes (de
mutsjes). Voor een goede bestuiving is het allereerst noodzakelijk, dat de mutsjes goed
loslaten. Bij een kastemperatuur van ± 70 à 75° F verloopt dit goed. Vooral bij Golden
Champion is het loslaten van de mutsjes zeer noodzakelijk, omdat anders geen kruisbestuiving kan plaats vinden. Tijdens koud weer in de bloeiperiode kan men het loslaten van de mutsjes bij Golden Champion in koude kassen verbeteren door te stoken
met een hete-lucht-kachel of iets dergelijks. Ook bij de meeste andere rassen wordt de
vruchtzetting tijdens koud weer nadelig beïnvloed. Later ziet men dan veel éénpitters.
Bij koud weer is het gewenst zo min mogelijk te luchten en de kassen weer vroeg in de
middag te sluiten.
Bij zeer warm weer kunnen zowel het stuifmeel als de stempels verdrogen. In het
ergste geval kan bloemrui optreden. Vooral in een droge, zoute grond kan dit voorkomen. Onder dergelijke omstandigheden moet men het glas schermen en de vochtigheid in de kas verhogen. Dikwijls is flink water geven over de gehele oppervlakte
noodzakelijk. Vooral bij een matige of slechte groei dient men op te passen voor te
droge omstandigheden.
Dat de temperatuur en de luchtvochtigheid van grote invloed zijn op de mate van
vruchtzetting is vermeld in onderstaande tabel, waarin de gemiddelde temperatuur en
relatieve luchtvochtigheid tijdens de bloeiperiode in een reeks van jaren staat vermeld.
De cijfers hebben betrekking op buitenwaarnemingen.
Samenvatting van enkele weerkundige gegevens van de periode van 11 t/m 31 Mei in
de jaren 1947 t/m 1950:
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Gem. buitentemperatuur:

Jaar

max.

Vruchtzetting bij
Muscaat:

Gem. luchtvochtigheid om 2 uur:

min.

matig tot slecht
58.5
10.8
21.3
1947
matig tot goed
64
8.5
16.9
1948
71
zeer goed
8.9
15.5
1949
64
9.4
matig tot goed
17.0
1950
Zoals uit de gegevens over temperatuur en luchtvochtigheid in afbeeldingen 2 en 3
blijkt, gaat een hoge temperatuur dikwijls samen met een lage luchtvochtigheid.
Vooral indien dergelijke omstandigheden plotseling optreden, dient men snel te reageren door het glas te schermen en de grond te broezen.
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Afbeelding 3

Bij Golden Champion moet men dagelijks kruisbestuiving toepassen. Bij het verzamelen
van stuifmeel dient men na te gaan of dit voldoende loslaat. Bij Golden Champion
mogen de stempels niet te vochtig zijn. De vroege ochtenduren zijn meestal niet geschikt voor bestuiving.
Bij Muscaat moet men dagelijks de bomen tikken. Dit zal de verspreiding van het
stuifmeel bevorderen en daardoor de kans op een goede vruchtzetting vergroten.
C. Na de bloei.
Tot aan het moment dat de vruchtzetting goed kan worden beoordeeld, is het gewenst
de temperatuur en de luchtvochtigheid aan de hoge kant te houden. Het uitgroeien
van de bessen en de trossen zal hierdoor worden bevorderd. Het krenten zal hierdoor
gemakkelijker gaan, terwijl men tevens spoedig hiermee kan beginnen.
Bij rassen, die gevoelig zijn voor lamsteligheid,, zoals Frankenthaler en Muscaat, dient
men tot aan de oogst er voor te zorgen, dat er geen al te grote schommelingen in
temperatuur en luchtvochtigheid optreden. Lamsteligheid treedt op als de verdamping
door de bladeren groter is dan de watertoevoer door de wortels. Door gedurende de
zomer de overtollige scheuten regelmatig uit te breken en door tijdens warm, droog
weer te krijten en te broezen kan men deze vorm van verdroging tegengaan.
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